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UCHWAŁA Nr LXX/428/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 listopada 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 8 ust. 1a  ustawy z dnia  21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę drodze wewnętrznej - ulica Różana, zlokalizowanej na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 49/3 w miejscowości Strużal. 

2. Przebieg ulicy Różanej 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 Strużal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LXX/428/22  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 wewnętrznej w miejscowości Strużal następuje w granicach 

działki nr 49/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina 

Chełmża uchwalonym  uchwałą Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 

2003 r. a (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2004 r. Nr 29, poz. 403) przeznaczonym na cele 

komunikacyjne, tj. teren KD-21 TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ DROGA 

DOJAZDOWA.  

Działka nr 49/3 obr. Strużal, Gmina Chełmża jest własnością osób fizycznych, ma 

powierzchnię 0.1852 ha. Właściciele wyrazili zgodę na nadanie nazwy ulicy.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych podjęcie 

przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania 

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. 

Rada Gminy Chełmża nadała już nazwy ulicom: Lawendowa, Jaśminowa, Makowa, 

Wrzosowa, Chabrowa, Widokowa,  Chmurna, Wietrzna i   Słoneczna.  

Nie nadano numerów porządkowych dla nieruchomości przy drodze objętej uchwałą (dz. 

nr 49/3). 

Propozycje nazwy ulicy 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.  

Jak wynika z dotychczasowego nazewnictwa dla nowych ulic Strużala, te znajdujące się od 

strony południowej głównej ulicy łączącej Strużal z Chełmżą nazywane były nazwami 

czerpanymi ze świata kwiatów. Nazwa Różana nawiązuje do kwiatów zdobiących ogródki w 

tejże miejscowości. 

Nadanie nazwy ulicy ma na celu uporządkowanie przestrzeni i precyzuje lokalizację 

nieruchomości m.in. służbom ratowniczym. 
 


