
UCHWAŁA NR VI / 44 / 15
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulica Marka Grubeckiego w miejscowości Nowa Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) po uzyskaniu zgody właścicieli na nadanie nazwy drodze 
wewnętrznej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulica Marka Grubeckiego drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków numerem działki 96/8 w miejscowości Nowa Chełmża.

2. Przebieg ulicy Marka Grubeckiego oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego oraz  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowości Nowa Chełmża.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

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

podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów będących drogami publicznymi lub nazw

dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji

rady gminy.

Wniosek z dnia 09.01.2014 roku o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowa Chełmża

złożony został przez właścicieli drogi wewnętrznej oznaczonej numerem działki 96/8

Krzysztofa Taglewicza i Bożenę Grubecką.

Marek Grubecki był znany w środowisku lokalnym, jako pasjonat zaangażowany w

działania społeczne i sportowe, zwłaszcza związane z piłką siatkową, szachami, brydżem.

Był inicjatorem i organizatorem wielu imprez, turniejów sportowych skierowanych dla

amatorów szerokiego przekroju grup wiekowych. Najczęściej sam brał też w nich czynny

udział, przy czym bardzo często udzielał tym przedsięwzięciom wsparcia finansowego, jako

sponsor.

Przedstawiona przez właścicieli drogi propozycja nazwy ulicy została zaakceptowana do

przeprowadzania procesu nadawania nazw ulicom położonym w miejscowościach

należących do Gminy Chełmża przeprowadzanego przez komisję w składzie: Katarzyna

Orłowska, Romualda Jagielska i Piotr Birecki.

Przy nadawaniu nazwy uwzględniono:

- 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, drzew itp.

Nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz ma na celu uporządkowanie

przestrzeni i precyzuje lokalizację dla nieruchomości, m.in. służbom ratowniczym, itp.

Przed skierowaniem projektu uchwały do Rady Gminy uzyskano pisemne zgody właścicieli działki

na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna zgodnie z art. 8 ust. 1a. ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (art. 8.1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania

nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których

jest ona zlokalizowana).

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy nowo powstałej

ulicy w miejscowości Nowa Chełmża.
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