
UCHWAŁA NR IV/25/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 26 lutego 2019 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. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom:

1. „Tęczowa” dla drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako 
działka nr 554 o pow. 0,1767 ha, stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski. Graficzne usytuowanie ulicy 
zaznaczono na kserokopii wycinka mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Letnia” dla drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działka 
nr 573/2 o pow. 0,0773 ha, stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski. Graficzne usytuowanie ulicy 
zaznaczono na kserokopii wycinka mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. „Panoramiczna” dla drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 3 Gryfów Śląski jako 
działka nr 38 o pow. 0,3193 ha, stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski. Graficzne usytuowanie ulicy 
zaznaczono na kserokopii wycinka mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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                                                                                                                  Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/25/19 

                                                                                                              Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  

                                                                                         z dnia 26 lutego 2019 r.  
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                                                                                                                  Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/25/19 

                                                                                                              Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  

                                                                                         z dnia 26 lutego 2019 r.  
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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.
Celem uchwały jest nadanie nazw ulicom, będących własnością Gminy Gryfów Śląski.

Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, zwrócili się właściciele nieruchomości, położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, oznaczonych jako działki: nr 554 i nr 573/2, obręb 2 Gryfów
Śląski oraz nr 38, obręb 3 Gryfów Śląski. Nazwy zaproponowane przez właścicieli przyległych
nieruchomości dla drogi nr 554 to: „Tęczowa”, „Miodowa”, „Kolorowa” i „Leśna”, dla drogi nr
573/2 to: „Letnia”, „Krajobrazowa”, „Osadników Wojskowych”, „Osadników”. Natomiast dla
drogi nr 38 proponowana nazwa to: „Panoramiczna”.

Ustalenie nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w ich sąsiedztwie
nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
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