
UCHWAŁA NR XXXII/205/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

                                         

 w sprawie  nadania nazwy ulicom. 

 
 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                   
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  
i Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) uchwala się,  
co następuje: 

 
 

     § 1. Nadaje się następujące nazwy nowo powstającym ulicom, połoŜonym przy 

południowo-zachodniej granicy administracyjnej miasta ChełmŜy: 

1)   Jana Brzechwy; 

2)   Ignacego Kraszewskiego;   

3)   Elizy Orzeszkowej; 

4)   Aleksandra Fredry. 

  

     § 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny. 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
         Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
         
                 Janusz Kalinowski 
 
 
 



 
 

U z a s a d n i e n i e 
             
do  uchwały nr XXXII/205/09 z dnia 19 listopada 2009 r. Rady Miejskiej  ChełmŜy 

w sprawie nadania nazwy ulicom. 

 
 
 Zgodnie   z    art. 18 ust. 2 pkt   13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, naleŜy do wyłącznej właściwości 

rady gminy. 

 Przy nadawaniu nazw ulicom, aby uniknąć tzw. ”bałaganu nazewniczego” 

wskazane jest nawiązanie tematyczne do nazw juŜ istniejących. Dlatego teŜ przy 

nadawaniu nazw nowym  i projektowanym ulicom naleŜy uwzględnić: 

-tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 

-cechy charakterystyczne dla danej ulicy, 

-jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np. nazwiska pisarzy i  uczonych, 

nazwy zawodów, nazwy roślin itp. 

W związku z tym, Ŝe zostały, bądź będą wydzielone nowe drogi, które będą 

obsługiwały tereny przeznaczone pod zabudowę o charakterze mieszkaniowym 

jednorodzinnym, zachodzi konieczność nadania  nazw nowym ulicom. 

 Projektowane do wydzielenia działki znajdują się w sąsiedztwie ulicy Kazimierza 

Pułaskiego, Stefana śeromskiego oraz ul. T. Kościuszki, w związku z czym, aby 

zachować jednolity charakter nazw, przyjęto nazwy nawiązujące tematycznie do juŜ 

nazwanych ulic.    

  NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, iŜ nadanie nazwy ulicom słuŜy 

bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację do nieruchomości, między 

innymi słuŜbom ratowniczym, itp. 

 Stosownie do powyŜszego w pełni uzasadnione jest nadanie nazw nowo 

powstającym ulicom połoŜonym przy południowo-zachodniej granicy administracyjnej 

miasta ChełmŜy. 

  
 
 
  
 
 


