
Projekt 
 
z dnia  9 stycznia 2023 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy "Zielony Zakątek" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Drodze wewnętrznej w granicach działki 1532 (arkusz 12) i części działki 1529 (arkusz 4), położonych 
w obrębie Sławęcin, stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów nadaje się nazwę: „Zielony 
Zakątek". 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczone jest na załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2023 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), 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 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32), a także wznoszenia pomników, należy do kompetencji 
właściwej rady gminy. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy miasta, wskazując, że obecnie istniejąca 
numeracja porządkowa (tj. od ulicy Grabowieckiej i od ulicy Uchańskiej) jest dla nich problematyczna. 

Zgodnie z §6 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368), w przypadku gdy nadawanie kolejnych 
numerów porządkowych może powodować zaburzenie dotychczasowego ładu i czytelności numeracji 
porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów 
porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
nadawania numerów porządkowych położonych przy drodze wewnetrznej, o której mowa w ww. wniosku. 

Przedmiotowa droga wewnętrzna biegnie od drogi powiatowej nr 3230L - ul. Grabowiecka do drogi 
powiatowej nr 3484L - ul. Uchańska. Oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
m. Hrubieszowa - tereny obrębu Sławęcin, symbolem 032KDW i 031KDW. 

Wnioskodawcy proponowaną nazwę ulicy "Zielony Zakątek" motywują tym, że wskazana droga wenętrzna 
sąsiaduje z polami uprawnymi, odzwierciedla jej położenie w terenie. Ponadto zarówno pod względem 
znaczeniowym jak i formalnym koresponduje z nazwą osiedla wnioskodawców tj. Osiedle Nr 10 "Zielone". 

Lokalizacja ulicy, wskazana na załączniku do niniejszej uchwały, obejmuje działki oznaczone 
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Sławęcin numerem 1532 (arkusz 12) oraz część działki 
1529 (arkusz 4), stanowiących mienie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Należy wskazać, że nadanie nazwy drodze wewnętrznej w granicach działki nr 1532 i części działki nr 
1529, zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową, zgodną z zasadami wynikającymi 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjecie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): MARTA SZOPA 

Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
Radca Prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy   
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Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

nie dotyczy   

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA  
Burmistrz Miasta 
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