
UCHWAŁA  Nr  XXXI / 418 / 2005
Rady Gminy Pawłowice
z dnia  28 grudnia 2005r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  13,  art.  41 ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1

Nadać nazwę ulicom w sołectwie Pawłowice:
1. droga od ul. Polnej w kierunku garaży i myjni otrzymuje  nazwę „POLIGONOWA”;
2. droga od ulicy Poprzecznej - równoległa do ul. Nowej i ul. 1 Maja otrzymują nazwę „3 MAJA”;
3. droga od DK 81 w kierunku wschodnim przez tory kolejowe otrzymuje nazwę „MYŚLIWSKA”

§ 2

Nadać nazwę ulicom w sołectwie Pielgrzymowice:
1. droga od ul. Zebrzydowickiej w kierunku lasu Gawroniec otrzymuje nazwę „OLCHOWA”;
2.  droga łącząca ul. Zebrzydowicką z ul. Generała Sikorskiego otrzymuje  nazwę „GROBLOWA”;
3. droga od ul. Podlesie w kierunku posesji p. Zatłoka otrzymuje nazwę „TURYSTYCZNA”;
4. droga od ul. Grunwaldzkiej w kierunku posesji p. Kucharz otrzymuje nazwę „BUKOWA”;
5. droga od ul. Podlesie w kierunku lasu wzdłuż posesji p. Barchańskich otrzymuje nazwę „JODŁOWA”;
6. droga od ul. Generała Sikorskiego w kierunku południowym otrzymuje nazwę „MODRZEWIOWA”;
7. droga od ul. Ruptawskiej w kierunku posesji pp. Serówka otrzymuje nazwę „ŚWIERKOWA”;
8. droga od ul. Karola Miarki w kierunku przedszkola i dalej otrzymuje nazwę „WIERZBOWA”.

§ 3

Nadać nazwę ulicy w sołectwie Golasowice:
droga łącząca ul. Wspólną z ul. Aleksandra Zawadzkiego otrzymuje nazwę „DŁUGA”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXX/411/2005 z dnia 24 listopada 2005r.

§ 6

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