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UCHWAŁA NR __/__/2019 /projekt/ 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia ___ października 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Nadaje się nazwę „Wincentego Witosa”, drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 494, 

obręb Budzów, gmina Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.  

§ 2. Lokalizację drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice. 
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U Z A S A D N I E N I E 

do UCHWAŁY NR ___ RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA _____ PAŻDZIERNIKA 2019 R.  
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów 

 
Celem uchwały jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 494 w Budzowie, która ułatwi jej 

identyfikację. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpili mieszkańcy Budzowa, proponując nazwę „Wincentego Witosa”. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.), do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw dróg wewnętrznych. W świetle 
przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze 
zm.), rada gminy podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zobowiązana jest uzyskać pisemną zgodę 
właścicieli gruntów, na których jest ona zlokalizowana. Działka nr 494 w Budzowie jest własnością Gminy Stoszowice, zaś Wójt 
Gminy Stoszowice, jako gospodarujący gminnym zasobem nieruchomości, wyraził pisemną zgodę na nadanie omawianej 
drodze wewnętrznej, nazwy „Wincentego Witosa”, w drodze zarządzenia nr ________________ z dn. _____________.  

 
 
 
 
 
 

 



Rysunek wykonała: Anna Badecka
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