
UCHWAŁA NR XXXVIII/269/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

                                          

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie 

gminy miasta ChełmŜy. 

 
      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, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, 
co następuje: 

 

    § 1.  W uchwale nr XXVI/163/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 2009 r. w 

sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy miasta ChełmŜa, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1:  

    a)  pkt  31 otrzymuje brzmienie ul. Tęczowa; 

    b)  pkt  32 otrzymuje brzmienie ul. Działkowa. 

 

    §  2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1. 

 

    § 3. Pozostałe ustalenia uchwały nr XXVI/163/09 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicom na terenie gminy miasta ChełmŜa pozostają bez zmian 

  

    §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

    §  5. 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 XXXVIII/269/10 Rady Miejskiej Chełm Ŝy z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy miasta 

ChełmŜy. 

 

 

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

podejmowanie uchwał w sprawach  herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi lub nazw dróg  wewnętrznych, naleŜy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

 Dnia 22.02.2010 r. do Przewodniczącego Rady Miasta ChełmŜy wpłynął wniosek 

mieszkańców miasta, o zmianę nazwy ulicy z Działkowej na ul. Tęczową. 

 Po wejściu w Ŝycie uchwały nr XXVI/163/09  Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 

lutego 2009 r., w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy miasta ChełmŜa, 

nieruchomość wnioskodawców, została przyporządkowana do ulicy Działkowej. Jest to 

jedyna nieruchomość znajdująca się obecnie na ul. Działkowej. 

 W związku z tym, Ŝe nie ma przeszkód do dokonania zmiany uchwały o nazewnictwie 

ulic, podjęcie w/w  uznaje się za zasadne. 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


