
Uchwała Nr  XXXI/221/2009 
Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 30 lipca 2009 r. 

 
w sprawie nadania nazw ulicom w  obrębie wsi Zarszyn 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1980 r.                      
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm. )  
Rada Gminy Zarszyn  uchwala,  co następuje: 
 

§ 1 
Nadaje się nazwy ulicom połoŜonym w miejscowości Zarszyn, a to:  

1. Podkarpacka – droga krajowa  biegnąca w kierunku od Beska do mostu, teren obejmujący 
działkę ewid. nr: 1398.  

2. Bieszczadzka - droga krajowa  biegnąca w kierunku od  mostu w kierunku m. Długie, teren 
obejmujący działkę ewid. nr: 975. 

3. Poprzeczna– teren obejmujący działki ewid. nr 768, 796.  
4. Wschodnia- teren obejmujący działki ewid. nr: 829, 844. 
5.  Jesionowa- teren obejmujący działkę ewid. nr 883.  
6. Długa - teren obejmujący działki  ewid. nr 731, 862.  
7. Zamieście - teren obejmujący działki ewid. nr  996, 633. 
8. Zielona- teren obejmujący działki ewid. nr 228, 227.  
9.  Jaćmierska- droga powiatowa w kierunku Jaćmierza, teren obejmujący działki ewid.                 

nr 1035, 97.  
10.  Zielna- teren obejmujący działkę ewid. nr 128.  
11.  Szkolna- teren obejmujący działkę ewid. nr 985.  
12.  Lipowa- teren obejmujący działkę ewid. nr  cz. 94.  
13.  Cicha- teren obejmujący działki ewid. nr 1159, 75.  
14.  Gołębia- teren obejmujący działkę ewid. nr 1177.  
15.  Wiejska- teren obejmujący działkę ewid. nr 1205.  
16.  Myśliwiecka- teren obejmujący działkę ewid. nr 1113.  
17.  Wspólna- teren obejmujący działki ewid. nr 1132, 1133.  
18.  Sadowa- teren obejmujący działkę ewid. nr 1144.  
19.  Spokojna- teren obejmujący działki ewid. nr 1253, 1221.  
20.  Zachodnia- teren obejmujący działkę ewid. nr 1280.  
21.  Rolna - teren obejmujący działkę ewid. nr 1477.  

 
 

§ 2 
PołoŜenie dróg z zaznaczonymi nazwami ulic, o których mowa w  § 1 określa  mapa ewidencyjna  
stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.   
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 


