rada gminy
w Brodach

UCHWAŁA NR W/51.j/l 3
Rady Gminy w Brodach

z dnia liL .Q£L
w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości STYKÓW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Rada Gminy w Brodach uchwala, co następuje:

§h
1. Dla drogi gminnej nr „313049T - Jabłonna - Styków”, przebiegającej częściowo po działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 762, 781 i 860 położonej w Stykowie, ustala się nazwę: ulica
Spacerowa.
2. Przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
§2.
1. Dla drogi gminnej, wewnętrznej biegnącej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
762, 781 i 860, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwałą VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego poz. 2553 z dnia 9 sierpnia 2016r.) oraz Uchwałą Nr XI/71/2016 Rady Gminy
w Brodach z dnia 28 września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3258 z dnia 4 listopada
2016r.) oznaczonej symbolem 4.KDW, ustala się nazwę: ulica Sosnowa.
2. Przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brodach.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie
nadania nazw nowym ulicom na terenie gminy Brody

Konieczność nadania nazwy nowej ulicy w obrębie Styków jest konsekwencją otrzymania wniosków
o ustalenie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych w budowie.
Nazwy ulic - Spacerowa - oraz - Sosnowa - zostały wybrane jednogłośnie przez mieszkańców
na zebraniu ogólno wiejskim w lokalu Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Styków w dniu 18.06.2019r.
Działka nr ewid. 762 widnieje jako droga oraz znajduje się we własności Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Urzędu Gminy w Brodach.
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