
UCHWAŁA NR XLVIII/385/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Kruków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze 
zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 85/9 i 87/4 obręb Kruków nadaje się 
nazwę ulica Łączna. 

§ 2. Lokalizacja i przebieg nowej ulicy pokazane są 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. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Iwona Nieradka 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie 
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kruków 

 Zasadność podjęcia stosownej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach działek 
o numerach ewidencyjnych 85/9 i 87/4 obręb Kruków, wynika z potrzeb adresowych dla planowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Działki o nr 85/9 i 87/4 są prywatną drogą wewnętrzną. Zgodnie art. 8 ust. 1a ustawy o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U.2022.1693) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej uzależnione jest od uzyskania zgody właścicieli działek, na których jest ona zlokalizowana. 
Właściciele działek złożyli wniosek na nadanie ww. działce nazwy ul. Łączna. 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 13 nadawanie nazw ulic należy do wyłącznej 
kompetencji rad gmin. 

Sporządziła: 
Joanna Góla 
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 
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