UCHWAŁA NR XXIX/16/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zabełkowskiej w miejscowości Chałupki
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 2020r., poz. 713 z późn. zm.).
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się zasięg istniejącej nazwy ulicy Zabełkowska w kierunku północnym na drogę
zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 527/3, 527/2, 420/1, 410/1, 409/1, 400/1, 399/1, 398/1,
397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/3, 392/3, 391/3, 390/1, 389/1, 388/1, 387/1, 386/3, 385/1, 384/1, 381/1, 383/1,
374/1, 527/1 a.m. 1 położonych w miejscowości Chałupki, gmina Krzyżanowice do granicy z obrębem
Zabełków.
§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której
niniejszej uchwały.

mowa w §1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/16/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 marca 2021 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2020r., poz. 470 z późn. zm.), a także
wznoszenia pomników.
Art. 8 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż drogi (…) niezaliczone do żadnej z kategorii dróg
publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Podjęcie przez
radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody
właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Działki o numerach ewidencyjnych nr 527/2, 420/1,
410/1, 409/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/3, 392/3, 391/3, 390/1, 389/1, 388/1,
387/1, 386/3, 385/1, 384/1, 381/1, 383/1, 374/1 nie stanowią własności Gminy Krzyżanowice, dlatego też
przed podjęciem niniejszej uchwały pozyskano zgody ich właścicieli na nadanie nazwy ul. Zabełkowska na
tych działkach.
Przedłużenie zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zabełkowskiej na drogę wewnętrzną zlokalizowaną
na działkach o numerach ewidencyjnych: 527/3, 527/2, 420/1, 410/1, 409/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1,
396/1, 395/1, 394/1, 393/3, 392/3, 391/3, 390/1, 389/1, 388/1, 387/1, 386/3, 385/1, 384/1, 381/1, 383/1,
374/1, 527/1 pozwoli na ustalenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomościom przylegającym
do przedmiotowej ulicy, na których podejmowane są nowe inwestycje budowlane.
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