
UCHWAŁA NR L.402.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulic: Skaryszewska, w miejscowości Huta Mazowszańska 
gmina Kowala. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022 
poz. 559 ze zm.) Rada Gminy  Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się ulicę w miejscowości Huta Mazowszańska:· działki nr ew. 543/3,231/1, 232/3, 233/1, 
235/1, 237/1, 239/1, 241/1, 245/1, 543/6  miejscowość Huta Mazowszańska, obręb geodezyjny Huta 
Mazowszańska, gm. Kowala, ul. Skaryszewska 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr L.402.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 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 2020 r. 
poz. 470, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienie 
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. poz. 125). Ponadto nadanie nazwy dla drogi ułatwi jej identyfikację 
w rejonie. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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