
DRUK NR 3 

projekt 

UCHWAŁA Nr ……./21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia ……….. 2021 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strużal. 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę ulica Chabrowa drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem działki 53/5 w miejscowości Strużal. 

2. Przebieg ulicy Chabrowej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 

uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Chełmża, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża i w miejscowości Strużal. 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Elżbieta Kornalewska – pracownik referatu PIR



DRUK NR 3 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr …/…/21  Rady Gminy Chełmża 

 z dnia …… 2021 r. 

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

2021 r. poz. 1372), 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 2020 r. poz. 470 z późn.zm.), a także wznoszenia pomników, należy do 

wyłącznej kompetencji Rady Gminy. 

Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Strużal następuje na wniosek osób 

fizycznych współwłaścicieli działki nr 53/5 stanowiącej drogę wewnętrzną oraz  z potrzeby nadania 

nazwy drodze w graniach terenu przeznaczonego pod zabudowę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 

22 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, 

Gmina Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 5 marca 2004 r. Nr 29 poz. 403) wyznaczone 

zostały tereny komunikacji: 

- tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami KG i KD, 

- tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone na rysunku planu symbolami KDX 

oraz tereny pod zabudowę mieszkaniową, letniskową, zagrodową, usługową turystyczną, usług 

rzemieślniczych a także infrastruktury technicznej. 

W miejscowości Strużal istnieją ulice: Lawendowa, Jaśminowa, Makowa, Wrzosowa oraz 

Słoneczna, Widokowa, Chmurna, Wietrzna. Planowane jest ustalenie nazw wszystkim ulicom na 

obszarze objętym planem miejscowym, nazwy nawiązywać będą do charakteru mieszkalnego tego 

miejsca, w szczególności kontynuowane będą tematycznie. Jak wynika z dotychczasowego 

nazewnictwa dla ulic Strużala, te znajdujące się od strony południowej głównej ulicy łączącej Strużal 

z Chełmżą określane są nazwami czerpanymi ze świata kwiatów. 

Ulica Chabrowa w miejscowości Strużal obejmuje działkę nr 53/5 z obrębu Strużal; zgodnie z 

planem miejscowym jest to teren „KD-19 droga dojazdowa”; działka ta jest współwłasnością osób 

fizycznych, które wyraziły zgodę na nadanie nazwy tej drodze, w rejestrze gruntów działka nr 53/5 

ma użytek grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa.  

Na terenie wsi Strużal sukcesywnie powstają nowe budynki mieszkalne, letniskowe, wydzielane 

są nowe drogi. Brak jest nadanych numerów porządkowych dla nieruchomości przy ulicy objętej 

uchwałą.  

Propozycje nazwy ulic zaakceptował zespół opiniodawczy ds. nazewnictwa ulic i placów w 

Gminie Chełmża. 

Przy nadawaniu nazwy uwzględniono: 

- tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 

- cechy charakterystyczne dla danej ulicy, 

- jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie, np. funkcje obszarów, nazwy  roślin itp. 

Nadanie nazwy ulicy ma na celu uporządkowanie przestrzeni i precyzuje lokalizację dla 

nieruchomości, m.in. służbom ratowniczym, itp. 

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowości Strużal.  

 


