
           Projekt nr 3 
 

 Uchwała Nr XLIII/  /2022 
Rady Gminy Jedlińsk 

   z dnia 29 czerwca 2022r. 
 

w sprawie nadania nazwy trasie pieszo - rowerowej zlokalizowanej na drodze 
wewnętrznej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j Dz. U. z 2022, poz. 559) oraz z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach 

publicznych (t. j. Dz.U. z  2021r. poz. 1376)  

 
 

Rada Gminy Jedlińsk, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej trasę pieszo - rowerową położonej na działkach         
o numerach ewidencyjnych 132/16, 132/17, 132/18, 132/19, 1200  obręb Jedlińsk                       
i nr 600, 608, 668, 669/1, 669/2 obręb Piastów  biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej                
nr 735 nadaje się nazwę „Aleja im. Dariusza Cielniaka” 
        2. Przebieg drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny  
do niniejszej uchwały 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 

Wnioskodawca:  
Wójt Gminy Jedlińsk 
/-/ Kamil Dziewierz  
  



Uzasadnienie  
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j Dz. U. z 2022, poz. 559 ) podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów 

będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy                       

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, należy do wyłącznej kompetencji 

właściwości rady gminy. 

 Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                           

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli 

terenów, na których jest ona zlokalizowana.       

   Teren nowo powstałej drogi wewnętrznej przebiega przez działki ewidencyjne 

oznaczone numerami: 

 nr ewid. 132/18 w miejscowości Jedlińsk i nr ewid. 600, 668 w miejscowości 
Piastów  

 nr ewid. 132/7, 1200 w miejscowości Jedlińsk i nr ewid. 608 w miejscowości 
Piastów  

 nr ewid. 669/1w miejscowości Piastów  
 nr ewid. 669/2 w miejscowości Piastów   
 nr ewid. 132/19 w miejscowości Jedlińsk  

 
Właściciele i zarządcy powyższych nieruchomości wyrazili zgodę na nadanie nazwy 
drodze wewnętrznej na odcinku Jedlińsk – Piastów „ Aleja  im. Dariusza Cielniaka”. 
 
 Nadanie nazwy trasie pieszo – rowerowej na odcinku Jedlińsk –Piastów „ Aleja  im. 

Dariusza Cielniaka” jest upamiętnieniem wieloletniego nauczyciela, sportowca, 

zasłużonego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jedlińsku, Wiceprezesa Szkolnego 

Związku Sportowego w Radomiu w latach 2012-2016, Radnego Powiatu Radomskiego                    

w latach 2002-2006, uhonorowanego medalem „ Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”                     

w 2010r., Nagrodzonego Statuetką Honorową „Jedlińskiego Raczka”. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omówienie wyników konsultacji 
 
W związku z powyższym zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje 

społeczne w trybie Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Jedlińsk (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015r., poz. 9592) oraz 
na podstawie Zarządzenia Nr 436/36/2022 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 kwietnia 
2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Jedlińsk. 

 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z Zarządzeniem zostało 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jedlińsku, Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Powyższe zarządzenie określa, iż konsultacje zostały przeprowadzone                                  
za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej. 
Konsultacje trwały od 6 maja do 13 maja 2022r.  
 Wyniki konsultacji przestawiają się następująco:  
- liczba osób uprawnionych do głosowania – 11 176, 
- liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach – 1,  
- liczba głosów na „TAK” – 0, 
- liczba głosów na „NIE” – 1, 
 Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż na 11 
176 osób uprawnionych głosów na TAK było 0 %, na NIE było  0,009 % . 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 
 
 




