


PROJEKT

Ustawa

Z dnia.....................................................

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

Art. 1

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r.
nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,
nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162,
 poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz.1203) w art. 18 u ust. 2
w pkt 13 po wyrazach „placów publicznych oraz” dodaje się wyrazy
„wewnętrznych, a także”.

Art. 2

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z
2000 r. nr 71, poz. 838, nr 86, poz. 958, z 2001 r. nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz. 676, nr 89, poz 89,
poz. 804, nr 113, poz. 984 i nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. nr 80, poz. 717
 i 721, nr 200, poz. 1953 i nr 217, poz. 2124) w art. 8 po ustępie 1 dodaje się
ust. 1a w brzmieniu :

„1a. podjęcie przez Rade Gminy uchwały w sprawie nadania nazw ulicom
lub placom wewnętrznym wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli
terenów, na których są one zlokalizowane.”

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o

drogach publicznych ma na celu wystąpienie naprzeciw postulatom samorządu

gminnego w zakresie nadawanie przez gminy nazw drogom wewnętrznym.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 20001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu

gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników. W myśl

powyższego przepisu rada gminy może nadać nazwę drodze publicznej, a więc

drodze gminnej lub ulicy leżącej w jej ciągu (art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2000 r Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

nie można zatem nadawać nazwy drogom wewnętrznym.

Dotychczasowe wszelkie próby podejmowania przez radę gminy uchwał

w sprawie nadawania nazw ulicom lub placom nie będącym drogami

publicznymi są obecnie unieważniane przez wojewodów.

Wobec powyższego, podejmowane przez gminy próby porządkowania

numeracji domów na wsiach, czy też w nowo powstałych osiedlach są obecnie

całkowicie blokowane, a taka sytuacja skutecznie utrudnia życie mieszkańcom.

Wprowadzenie nazewnictwa np. we wsi położonej w rejonie górskim, w której

jest kilkaset domów i są one rozrzucone na ogromnej przestrzeni i różnej

wysokości gdzie są tylko drogi wewnętrzne jest praktycznie niemożliwy.

Projekt ustawy ma umożliwić swobodniejsze działanie gmin w zakresie

nadawania nazw drogom wewnętrznym.

Proponowana zmiana art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym

ma na celu rozszerzenie katalogu właściwości rady gminy również do

podejmowania uchwał w sprawach nazw ulic i placów wewnętrznych.

Dodanie w art., 8 ustawy o drogach publicznych ust. 1a ma na celu przede

wszystkim ochronę interesów prywatnych właścicieli ulic i placów



wewnętrznych. W myśl tej regulacji nadanie nazw ulicom lub placom

wewnętrznym będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody

właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane.










