- projekt Uchwała Nr ………./……/21
Rady Gminy Wizna
z dnia ……………… 2021 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bronowo, gmina Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Gminy Wizna uchwala co następuje:
§1
Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w miejscowości Bronowo, w obrębie
geodezyjnym Bronowo, Gmina Wizna:
1) ul…………… - działka ewidencyjna nr 604,
2) ul. ……….…..- działka ewidencyjna nr 592,

§2
Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 przedstawiają załączniki graficzne Nr 1 – 2 do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Iwona Grodzka

- projekt Uzasadnienie do
Uchwały Nr …./…../2021 r.
Rady Gminy Wizna
z dnia …….. 2021 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bronowo

Nadanie nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz.125). Ponadto,
nadanie nazw drogom ułatwi ich identyfikację w rejonie i przyczyni się do poprawy ładu
przestrzennego. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna zostało zamieszczone ogłoszenie w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazw ulicom
położonych w miejscowości Bronowo, w obrębie geodezyjnym Bronowo, Gmina Wizna i
możliwością zgłaszania pisemnych ankiet z proponowanymi nazwami ulic.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy
m.in. 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, a także wznoszenia pomników.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie.

