
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy we wsi Nadolice Wielkie - ,,ul. Wilcza" (działka o numerze 354/15 ) - biegnie 
od ul. Łowieckiej (działka nr 320/224) do ulicy Niedzwiedziej działki nr 320/222.

§ 2. Położenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Załącznik do Uchwały nr VII/50/2019  

Rady Gminy Czernica                                              

z dnia 17.04.2019 r. 
   

 
 
  Województwo: dolnośląskie 

  Powiat: wrocławski 

  Gmina: Czernica 

                                                       Obręb: Nadolice Wielkie 
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Uzasadnienie

Materialną podstawą do podjęcia niniejszego projektu jest przepis delegacyjny pomieszczony w art.18
ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), gdzie: "Do wyłącznej 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 , z późn. zm.), a także
wznoszenia pomników;".

Został spełniony również warunek zawarty w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, gdzie: "Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana."

Natomiast co do stanowiska organu uchwałodawczego sołectwa, to w dniu 22 marca 2019 roku zebranie
wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy
Wilczej.

Nadanie nazw ulic służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej
komunikacji i orientacji w terenie.

Projekt niesie za sobą skutek finansowy w postaci zakupu tabliczek z nazwą ulic, na co są zabezpieczone
środki w tegorocznym budżecie gminy.
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