
UCHWALA NR XXXVII/249/13
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 23 pazdziernika 2013 r.

w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Grijzowieaeh.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art.l, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie
grninnym (Dz. U. z 2013., poz. 594 i poz. 645) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. l.Rada Gminy Slawno nadaje nazw?,,Osiedle Za Mlynem" dla obszaru usytuowanego na gruntach
obr^bu Grajzowice, pomi^dzy droga^ krajowa_ nr 12 a droga^ wewn?trzna^ oznaczona_ numerem dzialki 290,od
wschodu otoczona^ dziafkami oznaczonymi numerami 120 i 121 a od zachodu otoczona^ dziatkami oznaczonymi
numerami 115/1 i 115/2, przeznaczonego jako teren pod budow? osiedla mieszkaniowego -jednorodzinnego.

2. Polozenie osiedla, o ktorym mowa w ust. J , okresla plan sytuacyjny w skali 1: 2000, stanowiacy zala^znik nr
1 do uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy SJawno

§ 3. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po
uplywie 14 dni od jej ogtoszenia.

Przewodniczacy Rady/Gminy

Arkadiusz Knap
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ZatacznikNr 1 do Uchwaly Nr XXXV) 1/249/13

Rady Gminy Stawno

z dnia 23 pazdziernika 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

/>«. Arkadivsz Knap
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Uzasadnienie

Dziaiania w sprawie nadania nazwy osiedla, o ktorym mowa v v § l niniejszej uchwaty podj^to z urz?du.
Przedmiotowe osiedle zlokalizowane jest na gruntach obre.bu Grazowice, pomiedzy droga, krajowq. nr 12adroga_
wewn^trzna. oznaczona^ nr dzialki 290, od wschodu otoczone dzialkami oznaczonymi numcrami 120i 121 a od
zachodu otoczone dziatkami oznaczonymi ruimerami 115/1 i 115/2. Osiedle po nadaniu nazwy stanie si? elementem
EwidencjiNumeracji Porza_dkowejNieruehomoscioraz Nazw Ulic 1 Placew.Poszczegolnymdzialkom budowlanym
zostanie przyporzajdkowana numeracja porza,dkowa w sposob zgodny z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorzqdzie gminnym, podcjmowanie uchwal w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i placow b^da^cych drogami publicznymi lub nazw drog wewn^trznych wrozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2007r. Nr 19, poz.115 z pozn. zm.) nalezy do wyla.cznej
kompetencjirady gminy.

Przedmiotowe osiedle objete jest waznym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie
Uchwafy nr XL1V/255/2002 Rady Gminy Stawno z dnia 30 wrzesnia 2002r, jako teren budownictwa
mieszkaniowego-jednorodzinnego.

Osiedle faktycznie z kazdej strony otoczone jest polami uprawnymi. W poblizu zlokalizowanyjest czynny mlyn
ukierunkowany na przemial zboz, co czyni to miejscecharakterystycznymi uzasadniatoby nadanic nazwy ;,Osiedle
Za MJynem".

Uchwaia stanowi akt prawa miejscowego, podlega zatem publikacji w wojewodzkim dzienniku urz^dowym (art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz^dzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r oogfaszaniu
aktow normatywnychi niektorych innychaktow prawnych).

Maja,c na uwadze powyzsze, nadanie nazwy osiedla przyczyni si? do uporza^dkowania nazewnictwa i numeracji
porza^dkowej dla nowopowstaja^cegoosiedla mieszkaniowegona ww.obszarze. Podj?cieprzedmiotowejuchwaryjest
w pelni uzasadnione.
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