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UCHWAŁA Nr ………….. 

RADY   MIEJSKIEJ   CHEŁMŻY 

z dnia …… stycznia  2019 r. 

                                          

 w sprawie  nadania nazw ulicy  na terenie miasta Chełmży. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                          

o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)  Rada Miejska 

Chełmży uchwala , c o    n a s t ę p u j e: 

 
 

    § 1. Nadaje się nazwę ulicy  „Wrzosowa”  dla nowo powstałej  drogi, działki 

oznaczonej numerem geodezyjnym  43/7 w obrębie 7, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Chełmża. 

 

    § 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny, na którym 

kolorem zielonym oznaczono usytuowanie drogi. 

 

    §  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

    §  4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
U z a s a d n i e n i e 

                       
     do  uchwały Rady Miejskiej  Chełmży w sprawie nadania nazwy ulicy 
 
 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał  
w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw 
dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także 
wznoszenia pomników. 
 Przy nadawaniu nazw nowym  ulicom, należy uwzględnić; 
-  tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 
-  cechy charakterystyczne dla danej ulicy, 
- jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np.  nazwy roślin, drzew    
nazwiska pisarzy i uczonych, itp.  

Zgodnie  ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w północno – wschodnim rejonie miasta – część ul. Trakt, przyjętą uchwałą Rady 
Miejskiej Chełmży nr XXXI/231/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., 
poz. 2401 z dnia 26 kwietnia 2018 r.), rzeczona działka oznaczona numerem 
geodezyjnym 43/7 w obrębie 7, jest oznaczona na rysunku planu symbolem  10 KDD. 
Przeznaczeniem terenu o symbolu planu KDD jest teren komunikacji publicznej – droga 
dojazdowa. 

Omawiana droga jest zlokalizowana prostopadle do ul. Trakt. W północno 
wschodnim terenie miasta Chełmża występują już ulice o nazwie: Lipowa, Jarzębinowa, 
Sosnowa i Jagodowa.  
 Na terenach przyległych do działki numer 43/7 w obrębie 7 – drogi, właściciel 
dokonał podziału nieruchomości, w związku z czym, teren ten zostanie zabudowany 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Obecny właściciel działek budowlanych 
oznaczonych numerem geodezyjnym od 43/1 do 43/15, wystąpił  z prośbą o nadanie 
nazwy działki ul. „Wrzosowa”. 
  Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu 
mieszkańców oraz precyzuje lokalizację do nieruchomości, między innymi służbom 
ratowniczym, itp. 
 Stosownie do powyższego nadanie nazwy ul. „ Wrzosowa”, dla działki numer 
43/7 w obrębie 7,  jest w pełni uzasadnione. 
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