
 

 

UCHWAŁA NR XX/147/16 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Bonisław, gminy Gozdowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn.zm.) oraz w  oparciu o art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ulicy będącej drogą powiatową Nr 3760W relacji Gozdowo - Bonisław, a biegnącą przez teren 

części wsi Bonisław, odcinek od skrzyżowania  przy drodze wojewódzkiej 560 do granic wsi Kuskowo 

Bronoszewice i Stradzewo  nadać nazwę „GOZDOWSKA”. 

2. Ulicy będącej  drogą powiatową Nr 5201W    relacji Zągoty  -  Bonisław, a biegnącą przez teren części 

wsi Bonisław, odcinek od skrzyżowania  przy drodze wojewódzkiej 560 do granic wsi Łysakowo nadać nazwę 

„SIERPECKA”. 

3. Ulicy będącej  wojewódzką nr 560 w  relacji Bielsk - Brodnica, a biegnącą przez teren wsi Bonisław, 

odcinek od skrzyżowania w kierunku Bielska do granic wsi Bombalice nadać nazwę „BIELSKA”. 

4. Ulicy biegnącej na południe od ulicy Gozdowskiej w kierunku centrum wsi Bonisław, a następnie w 

kierunku Rycharcic będącej drogą gminną nr 370119W nadać nazwę „KS. ROMUALDA 

JAWORSKIEGO”. 

5. Ulicy biegnącej na wschód od ulicy Ks. Romualda  Jaworskiego w kierunku Bombalic będącej drogą 

gminną nr 370120W nadać nazwę „STRAŻACKA”. 

6. Ulicy biegnącej na południa od ulicy Gozdowskiej w kierunku Rycharcic będącej drogą gminną  

nr 370127W, a łączącą się z drogą gminną 370125W nadać nazwę „POŁUDNIOWA”. 

7. Ulicy biegnącej na południe od ulicy Gozdowskiej  będącej drugą  kolonią od strony Gozdowa nadać 

nazwę „KOLONIJNA”. 

8. Ulicy biegnącej na północ, a następnie na wschód  od ulicy Strażackiej   będącej działką nr 123 i łączącą 

się z ulicą Sierpecką nadać nazwę „OKRĘŻNA”. 

9. Ulicy biegnącej na  północ od ulicy Okrężnej i łączącą się z ulicą Gozdowską  i dalej na północ nadać 

nazwę „MIŁA”. 

10. Ulicy biegnącej na zachód od ronda w kierunku lasu będącej działką nr 41/2 nadać nazwę 

„CZEREŚNIOWA”. 

11. Ulicy biegnącej na  północ od ulicy Gozdowskiej  i dalej na północ w kierunku lasu, a następnie Lelic 

będącej działką nr 30 nadać nazwę „LEŚNA”. 

12. Ulicy biegnącej na północ od ulicy Gozdowskiej w kierunku wsi Białuty będącej działką nr 8 nadać 

nazwę „PÓŁNOCNA”. 
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§ 2. Usytuowanie ulic przedstawiono na załączniku mapowym Nr 1 stanowiącym integralną cześć  

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

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

Województwa Mazowieckiego . 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Ratkowski 
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