
UCHWAŁA NR XXXIV/267/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Żarów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 oraz art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Skwerowi położonemu przy ul. Zygmunta Krasińskiego w granicy działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 326 obręb 0001 Żarów nadaje się nazwę skwer im. Carla Friedricha von Kulmiza. 

§ 2. Lokalizacja skweru pokazana jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/267/2021

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 14 października 2021 r.
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie 

w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Żarów 

Celem uchwały Rady Miejskiej w Żarowie  jest nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Żarów. Skwer 
położony na działce nr ewid. 326 obręb Żarów, przy ulicy Zygmunta Krasińskiego, nie posiada nazwy. Teren ten 
jest własnością Gminy Żarów. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem Bz - tereny rekreacyjno-
sportowe. 

Skwer zlokalizowany na działce nr ewid. 326 obręb Żarów położony jest w sąsiedztwie Polskiej Ceramiki 
Ogniotrwałej "Żarów" Sp. z o. o. Założycielem fabryki cegieł szamotowych był Carl Friedrich von Kulmiz.  

Nadanie nazwy temu obszarowi ułatwi jego identyfikację w przestrzeni publicznej miasta. Przeprowadzona 
rewitalizacja tego terenu stworzyła atrakcyjne miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców, pracowników 
pobliskich zakładów oraz korzystajacycch z pobliskiej ścieżki rowerowej. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przywołaną w preambule uchwały, nadanie nazwy skwerowi należy 
do kompetencji Rady Miejskiej. 

 

Sporządziła: 

Sylwia Niedźwiecka 

inspektor ds. gospodarki przestrzennej
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