UCHWAŁA NR XLVII/414/2018
RADY GMINY IŁAWA
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudzienice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się drodze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 373/12 położonej
w obrębie geodezyjnym Rudzienice w gminie Iława nazwę - "ulica Klonowa".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.
§ 3. Szczegółową lokalizację ulicy ilustruje mapa sytuacyjna miejscowości Rudzienice, stanowiąca załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/414/2018
Rady Gminy Iława z dnia 25 maja 2018 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawie nadania nazw
ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).
Z wnioskiem o nadanie nazwy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki
373/12 położonej w obrębie geodezyjnym Rudzienice, wystąpili wszyscy współwłaściciele ww. działki ,
proponując nazwę ulicy "Klonowa". Tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.
zm.), który stanowi, że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Projekt niniejszej uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy Klonowa, drodze oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr działki 373/12 położonej w miejscowości Rudzienice, łączącej ulice Lipową i
Długą.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady
Gminy Iława Nr XXII/199/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Rudzienice), przedmiotowa
droga położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8 KDW-W opisanym jako tereny dróg
wewnętrznych.
Mając na uwadze powyższe należało uznać podjęcie uchwały za zasadne.
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