
UCHWAŁA NR XLIX/240/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazw ulicom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się nowopowstałej ulicy w obrębie 1 Gryfów Śląski, w ewidencji gruntów oznaczonej 
jako działki nr 54/30, 54/23, 54/26, 54/38, 54/34 ( Obr.1, AM. 1) zgodnie z mapą przedstawiającą 
położenie tej ulicy i będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały następującą nazwę: 
PRZEMYSŁOWA .

§ 2. Nadaje się  ulicy w obrębie 1 Gryfów Śląski, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki nr 
42 (w części) i 54/32 ( Obr.1, AM. 1) zgodnie z mapą przedstawiającą położenie tej ulicy i będącej 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  następującą nazwę: OGRODOWA .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Robert Skrzypek
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Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XLIX/240/18 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 21 czerwca 2018 roku.  
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XLIX/240/18 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia  21 czerwca 2018 roku.  
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic.

Nadanie nazw danym ulicom stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski usprawni
komunikację oraz umożliwi ustalenie numeracji porządkowej dla przyszłej i już powstającej
zabudowy.

Opisana §1 uchwały nowopowstała droga wewnętrzna zlokalizowana w obrębie 1 Gryfów
Śląski, w granicach działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 54/30, 54/23,
54/26, 54/38, 54/34,, stanowi obsługę komunikacyjną dla terenów, gdzie prowadzone będą
działalności gospodarcze związane z zabudową produkcyjno-usługową.
Inne propozycje danych właścicieli gruntów przyległych to nazwy: SOLARNA,
EKOLOGICZNA, HANDLOWA, EKONOMICZNA nawiązujące do kategorii zamierzonych
usług działalności gospodarczej aktualnie powstających na terenach strefy ekonomicznej małej
przedsiębiorczości.

Opisana §2 uchwały droga publiczna zlokalizowana w obrębie 1 Gryfów Śląski,
w granicach działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 42 i 54/32, stanowi obsługę
komunikacyjną dla terenów ogólnie dostępnych. Nazwa ulicy nawiązuje do terenu ogrodów
działkowych, funkcjonujących na długości jednego z odcinków tej drogi.
Inna propozycja to nazwa : DZIAŁKOWA.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów

Śląski

Robert Skrzypek
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