
projekt 

U C H W A Ł A Nr XXXI. 0006A52.2014 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 27 marca 2014 roku 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku 
z art. 5 ust. 4, art. 6 uchwały Nr VI I /41/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 
2011 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym 
obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica (Dz. Urz. Woj. 
Maz. 2011 r., Nr 124, poz. 3968 ) Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

1. Nadaje się nazwę „ul. Brzozowa" - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 
Grzebowilk, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 345/7. 

2. Przebieg ulicy „Brzozowa" określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ i 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 3 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XXXL0006.^^.2014 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 27 marca 2014 roku 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk. 

Przedłożony do akceptacji Rady Gminy w Siennicy projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk związany jest z potrzebą nadania 

nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Grzebowilk, stanowiącej działkę 

o numerze ewidencyjnym 345/7. Działka nr 345/7 stanowi drogę wewnętrzną 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2013r., poz. 115 z późn. zm.). Właścicielem tej nieruchomości jest Gmina Siennica. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy miejscowości Grzebowilk. 

Wnioskodawcy dołączyli do wniosku poparcie nadania nazwy z podpisami 

16 mieszkańców miejscowości Grzebowilk. 

Nazwanie ulicy jest konieczne do nadania numerów porządkowych 

nieruchomościom usytuowanym przy tej ulicy oraz ułatwienia orientacji w terenie. 

Nazwa „ul. Brzozowa" została zaproponowana przez mieszkańców miejscowości 

Grzebowilk. 




