
UCHWAŁA NR XXIV/145/ 2020 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1 . 1 . Drodze w miejscowości Szydłów położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
2497 w obrębie Szydłów gmina Szydłów, obejmującej część drogi powiatowej Nr 0035T Brzeziny - Szydłów 
- Kotuszów nadaje się nazwę: ulica Kotuszowska. 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXIV/145/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 
2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłów 

Zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Szydłów - ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 2497 w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, wynika z potrzeb adresowych 
dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 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 2012 r., poz. 125). 

W świetle obowiązujących przepisów art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
dotyczących nazw ulic będących drogami publicznymi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy 
bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje nieruchomości m.in. dla 
służb ratowniczych, itp. 

Stosownie do powyższych, w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy 
w miejscowości Szydłów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
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