
UCHWAŁA NR RG-XXIII/247/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 
Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się ulicy położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, 
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 35/53, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-
Nowiny, nazwę ,,INWESTYCYJNA”. 

§ 2. Lokalizację ulicy Inwestycyjnej, wymienionej w § 1, wskazano na mapie ewidencyjnej stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik do uchwały Nr RG-XXIII/247/20

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 kwietnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Dzierżawcy działek ewidencyjnych nr 35/42, 35/43 i 35/359, położonych w miejscowości

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny złożyli pisemny wniosek

o nadanie nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” dla działki, przy której Gmina Sitkówka-Nowiny

wydzierżawia tzw. nowe tereny inwestycyjne.

W związku z potrzebą uporządkowania numeracji posesji zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, za pośrednictwem komisji ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych

w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, powołanej Zarządzeniem

nr WG.0050.33.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 9 marca 2020 r., po dopełnieniu

wszelkich procedur przygotowawczych, postanowiono nadać nazwę ulicy ,,Inwestycyjna",

zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 35/53, obręb Wola Murowana, stanowiącej własność

Gminy Sitkówka-Nowiny.

Nadanie nazwy ,,Inwestycyjna” ulicy zlokalizowanej w Nowinach, gmina Sitkówka-Nowiny,

umożliwi spójne i zapewniające przestrzenną regularność, nadawanie numerów porządkowych dla

nieruchomości położonych w Nowinach wzdłuż ww. działki ewidencyjnej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionej formie uważa się

za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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