
UCHWAŁA NR XLV/297/2021 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wierzchowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2021.1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Działkom ewidencyjnym o numerach: 87/62, 87/63 i części działki nr 87/61 obręb Wierzchowice, 
oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Bp, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Wierzchowice przeznaczonym pod drogę i oznaczonym symbolem KDW nadaje się nazwę: 
"ulica Cegielniana". 

2. Szczegółowy przebieg ulicy położonej na działkach ewidencyjnych wymienionych w ust. 1 przedstawia 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Działce ewidencyjnej o numerze 87/91 i części działki nr 87/61 obręb Wierzchowice, stanowiącym 
przedłużenie istniejącej już ulicy o nazwie Krótka, oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Bp, a w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowice przeznaczonym pod 
drogę i oznaczonym symbolem KDW nadaje się nazwę: "ulica Krótka". 

2. Szczegółowy przebieg ulicy położonej na działkach ewidencyjnych wymienionych w ust. 1 przedstawia 
załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/297/2021

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 listopada 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/297/2021

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 listopada 2021 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 m. in. nadawanie nazw ulic i placów publicznych. Działki 
ewidencyjne nr 87/61, 87/62, 87/63, 87/91  obręb Wierzchowice, dla których ma być ustalona nazwa 
ulicy Cegielniana, jak również przedłużenie istniejącej ulicy o nazwie Krótka oraz wszystkie 
działki wydzielone w procedurze podziałowej, przylegające do wymienionych powyżej działek, na 
dzień sporządzenia projektu uchwały są własnością osoby fizycznej. Właściciel tych działek wystąpił do 
Wójta Gminy Krośnice z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla wspomnianych działek. Powstały one 
z podzielenia dużej działki ewidencyjnej nr 87/38, na której była zlokalizowana cegielnia, na mniejsze 
działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Wierzchowice pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wskazane działki w chwili obecnej stanowią 
drogę dojazdową do nowo powstałych działek przeznaczonych pod zabudowę. Działki te obecnie są 
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Bp, a w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Wierzchowice przeznaczone są pod drogę i oznaczone symbolem KDW. 
Wszystkie te działki stanowią drogę o szerokości od 8 m – 10 m i łącznej długości 640 m.  Z uwagi na to że 
wzdłuż wspomnianych działek stanowiących drogę znajdują się nieruchomości przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową zasadne jest ustalenie zaproponowanej nazwy dla działek stanowiących tę drogę, co pozwoli 
na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej dla nowo powstającej wzdłuż niej budynków.  
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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