
 

UCHWAŁA Nr LXX/427/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Browina.  

 

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

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę części gminnej drogi publicznej zlokalizowanej na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 121 w miejscowości Browina - ulica 

10 Domków. 

2. Przebieg ulicy 10 Domków oznaczono na mapie stanowiącej załącznik 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 Browina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LXX/427/22  Rady Gminy Chełmża 

 z dnia 29 listopada 2022 r. 

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

2022 r. poz. 559, z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników, 

należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. 

Nadanie nazwy drodze publicznej w miejscowości Browina następuje w granicach części działki nr 121 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą  Nr LII/412/06 Rady 

Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006  r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.–Pom. z dnia 17 sierpnia 2006 r. Nr 108 

poz. 1650) przeznaczonym na cele komunikacyjne, tj. teren komunikacji 12 KD-L   TERENY DRÓG 

PUBLICZNYCH LOKALNYCH.  

Droga obejmująca działkę nr 121, obr.Browina jest zaliczona do dróg publicznych gminnych nr 

100521C. Działka nr 121 obr. Browina ma powierzchnię 0.19 ha i jest własnością Gminy Chełmża.  

Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Browina następuje na wniosek właściciela działki nr 120/7, 

obr.Browina.  

Rada Gminy Chełmża nadała już nazwy ulicom w Browinie: Różana, Krótka, Boczna, Wincentego 

Witosa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bierzgłowska, Garwolińska, Krakowska, Sióstr Pasterek, 

Sybiraków.  

W Browinie nadane są numery porządkowe dla budynków przy drodze gminnej, są to 

nieruchomości zabudowane i zamieszkałe.  W związku z tym po wejściu w życie uchwały zostaną z 

urzędu nadane nowe numery porządkowe budynkom oraz nowe adresy – zawiadomienie otrzymają 

właściciele nieruchomości położonych wzdłuż nowej ulicy. Zmiana adresu wiąże się z obowiązkami 

właścicieli nieruchomości typu: przemedlowanie, uaktualnienie dokumentów potwierdzających 

tożsamość, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja adresu w różnych umowach (np.: najmu, 

dostawę wody, prądu, odprowadzania ścieków i odpadów, bankowych, ubezpieczeniowych, 

telekomunikacyjnych, innych umów cywilno-prawnych), aktualizacja danych w rejestrach 

przedsiębiorców, zmiany w rejestrze okręgów wyborczych.  

Propozycję nazwy ulicy zaakceptował zespół opiniodawczy ds. nazewnictwa ulic i placów w 

Gminie Chełmża. 

Przy nadawaniu nazwy uwzględniono: 

- tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 

- charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie.  

- tradycyjną, ustną nazwy miejsca, która wiąże się zapewne z dawnym osadnictwem 

międzywojennym. 

Nadanie nazwy ulicy ma na celu uporządkowanie przestrzeni i precyzuje lokalizację 

nieruchomości, m.in. służbom ratowniczym itp. 

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

Browina. 
 


