
Uchwała  Nr  IX  / 116 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 19 pa ździernika  2007r. 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Pawłow ice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i 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   

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala:  

§ 1 

Nadać nazwę ulicom w sołectwie Golasowice:  
1. droga boczna od ul. Juliusza Słowackiego oznaczona numerem działki 451/50 k. m. 3 dod. 1 

otrzymuje nazwę „KORNELA MAKUSZY ŃSKIEGO”. 
2. droga boczna od ul. Juliusza Słowackiego oznaczona numerem działek 151/9  oraz 149/10 k. 

m. 5 otrzymuje nazwę „GUSTAWA MORCINKA ”. 
3. droga boczna od ul. Marii Konopnickiej oznaczona numerem działki 373/20 k. m. 7 dod. 2 

otrzymuje nazwę „STANISŁAWA LEMA ”. 

§ 2 

Nadać nazwę ulicy w sołectwie Pielgrzymowice:  
1. droga boczna od ul. Ruptawskiej oznaczona numerem działek 1166/50, 1408/51, 1122/51 k. 

m. 1 dod. 5 otrzymuje nazwę „WIDOKOWA”. 

§ 3 

Nadać nazwę ulicom w sołectwie Warszowice:  
1. droga na południe od ul. Boryńskiej w kierunku nieruchomości p. Chodzidło otrzymuje nazwę 

„STRAśACKA ”. 
2. droga na południe od ul. Boryńskiej w kierunku nieruchomości p. Gruszka i dalej w kierunku 

drogi wymienionej w ust. 1 otrzymuje nazwę „DROZDÓW”. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice . 

§ 5 

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



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały IX/ 116/2007  z dnia 19.10.2007 w sprawi e 

nadania nazw ulic na terenie Gminy Pawłowice  
 
Drogi wzdłu Ŝ których znajduj ą się grunty przeznaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego do zabudowy nie pos iadają nazwy.  
 
W sytuacji kiedy działki gruntu po których przebieg ają przedmiotowe drogi nale Ŝą do osób 
prywatnych nadanie nazwy odbywa si ę na wniosek i w porozumieniu z wła ścicielami.  
 
Proponuje si ę nadać nazwy dla dróg na których jest jeszcze niewielka l iczba oddanych do 
uŜytkowania obiektów i zameldowanych osób.  
 
W związku z powy Ŝszym proponuje si ę nadanie nazw dla przedmiotowych dróg.  
 
 
 


