
UCHWAŁA NR XXXIX/223/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2016.446 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Działkom nr ewid. 737/1, 265/9, 736/3 obręb Krośnice stanowiącym własność Gminy Krośnice, 
oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem dr (droga), będących przedłużeniem już istniejącej ulicy o nazwie 
Słoneczna nadaje się nazwę: „ulica Słoneczna”.

2. Szczegółowy przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 zaznaczony został na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Działce nr ewid. 736/9 obręb Krośnice stanowiącej własność Gminy Krośnice, oznaczonej 
w ewidencji gruntów symbolem dr (droga), nadaje się nazwę: „ulica Pogodna”.

2. Szczegółowy przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 zaznaczony został na załączniku graficznym nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/223/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 27 czerwca 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/223/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 27 czerwca 2017 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do
wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych.

Działki nr ewid. 737/1, 265/9, 736/3 obręb Krośnice stanowią drogę gminną, oznaczoną w
ewidencji gruntów symbolem dr, a w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczoną
pod drogę. Wymienione działki stanowią przedłużenie istniejącej już ulicy o nazwie Słoneczna o szerokości
3 m – 6 m oraz długości 165 m. Stanowią one drogę dojazdową do nowo powstających wzdłuż niej
budynków.

Działka nr ewid. 736/9 obręb Krośnice stanowi drogę gminną, oznaczoną w ewidencji gruntów
symbolem dr, a w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczoną pod drogę.
Wymieniona działka jest ulicą prostopadłą do przedłużanej ulicy o nazwie Słoneczna. Jest drogą o
szerokości 15 m oraz obecnie o długości 120 m. Stanowi ona drogę dojazdową do nowo powstających
wzdłuż niej budynków.

Podjęcie uchwały o nadaniu nazw ulic w obrębie wsi Krośnice pozwoli na wprowadzenie właściwej
numeracji porządkowej dla nieruchomości przy nich położonych.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
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