
UCHWAŁA NR XXX/142/20 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie nadania  nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.470 
ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Nadaje się nowopowstałej drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 138/7 położonej 
w obrębie 4 miasta  Chojnowa, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz za jej zgodą, nazwę - ulica  
Czesława Miłosza. 

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 Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwo Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego  
w Chojnowie i ogłoszeniu w Gazecie Chojnowskiej oraz na stronie internetowej urzędu. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/142/20

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 12 sierpnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/142/20 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 713) do właściwości Rady Miejskiej należy między innymi podejmowanie uchwał w
sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.470 ze zm.).

Ustalenie nowej nazwy ulicy będącej przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych w jej sąsiedztwie
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, 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).

Na wniosek właściciela działki nr 138/7 stanowiącej drogę wewnętrzną przychylono się
do nadania nazwy ulicy Czesława Miłosza, która koresponduje z nazwami innych ulic położonych w tej
części miasta.
Droga ta nie jest zaliczona do kategorii dróg publicznych i stanowi prywatną drogę wewnętrzną.

Stosownie do art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na
których jest ona zlokalizowana. Tym samym zostały spełnione warunki dla nadania nazwy
przedmiotowej drodze. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej pozwoli na ustalenie numerów posesji
(adresów) przypisanych do nowej ulicy, ułatwi lokalizację posesji w terenie oraz usprawni działania
służb publicznych.

Czesław Miłosz to jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. W 1980 roku
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Podczas okupacji odegrał znaczącą rolę w
podziemnym życiu kulturalnym m.in. jako wydawca i redaktor antologii poetyckiej „Pieśń
niepodległa”. Znamienna twórczość przejawiała się nie tylko w liczebności powstałych dzieł
literackich, ale i różnorodności uprawianych gatunków. Początkowo był poetą katastroficznym,
następnie intelektualistą, dla którego istotnym przekazem był świat wartości – kultury, sumienia i
wiary. W swoich utworach literackich poruszał również tematy religijne i kontemplacyjne. Prozaik i
eseista zajmował się również tłumaczeniami. Światowy rozgłos przyniosła mu powieść „Zdobycie
władzy”, a także esej „ Zniewolony umysł”. Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języków. To
postać, która w szczególny sposób zasługuje na upamiętnienie.

Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicy jest celowe i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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