
UCHWAŁA NR 152/XX/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie nadania  nazwy  ulicy w miejscowości Kroczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenu, 
na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna: 

Rada Gminy w Kroczycach 
- u c h w a l a - 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 513/19 o pow. 0,1085 ha położonej 
w obrębie Kroczyce Stare k.m. 7, stanowiącej drogę wewnętrzną - ulica Stokrotek. 

§ 2. Zaktualizowany przebieg ulicy opisanej w § 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy Kroczyce. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Załącznik do uchwały Nr 152/XX/2020

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.
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Uzasadnienie

Właściciele działki 514 położonej w obrębie Kroczyce Stare wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy
Kroczyce o przedłużenie istniejącej ulicy Stokrotek na działkę o nr 513/19 oraz nadanie numeru
porządkowego dla ich nieruchomości.

W dniu 5 sierpnia 2020 r. uzyskano pisemną zgodę właściciela działki 513/19 na nadanie nazwy ulicy dla
nieruchomości stanowiącej jego własność.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 713 z późn. zm.) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach nazw ulic.

Rada, mając na względzie wniosek mieszkańców oraz wyrażoną zgodę właściciela nieruchomości, nadaje
nazwę ulicy położonej w obrębie Kroczyce Stare, Gmina Kroczyce zlokalizowanej na działce 513/19 – ul.
Stokrotek.

Id: 39EB3F62-F8E6-471A-AB0B-336C488622FE. Podpisany




