
Projekt

z dnia  7 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRENNA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) Rada Gminy Brenna uchwala co 
następuje:

§ 1. W rejonie ulicy Cisowej w Brennej nadaje się:

1. nazwę ulicy "Ku Kowolówce" - drodze stanowiącej własność Gminy Brenna, na którą to drogę składają 
się działki nr: 924/11, 918/1, 924/10, 924/4, 922/3, 925/16.

2. nazwę ulicy "Wygon" - drodze będącej w zarządzie Gminy Brenna, położonej na działce nr: 1026/1.

3. nazwę ulicy "Wydzierów" - drodze na którą to składają się działki nr: 909/19, 530, 491, 484/74, 486/16, 
485/30, 485/28, 485/42, 485/29, 528, 485/46, 486/14, 485/30, 485/31, 486/13, 485/33, 486/11 - stanowiące 
własność Gminy Brenna, 1026/1 będąca w zarządzie Gminy Brenna oraz  513/2 - stanowiąca własność Skarbu 
Państwa, co do której uzyskano zgodę Starosty Cieszyńskiego - reprezentującego Skarb Państwa.

4. nazwę ulicy  "Daglezjowa" - drodze stanowiącej własność Gminy Brenna, na którą to drogę składają się 
działki nr: 487/44, 487/33, 487/78, 487/20, 487/13, 487/63, 487/52.

5. nazwę ulicy "Brzimowa" - drodze stanowiącej własność Gminy Brenna, położonej na dz. nr 485/29.

6. nazwę ulicy "Widokowa" - drodze położonej na dz. nr 485/32, stanowiącej własność osoby fizycznej, co 
do której uzyskano zgodę właściciela na nadanie nazwy.

7. nazwę ulicy "Zimna Woda" - drodze na którą to składają się działki nr: 525/6, 525/4 - będące w 
zarządzie Gminy Brenna, 477/10, 524 - stanowiące własność Gminy Brenna, 513/2 - stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, co do której uzyskano zgodę Starosty Cieszyńskiego - reprezentującego Skarb Państwa.

8. nazwę ulicy "Stokrotka" - drodze położonej na dz. nr 467/2, stanowiącej własność osoby fizycznej, co do 
której uzyskano zgodę właściciela na nadanie nazwy.

§ 2. Przebieg nazwanych ulic wskazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Brenna

z dnia .................... 2017 r.
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UZASADNIENIE

W związku z dużą intensywnością i ciągłym rozprzestrzenieniem się zabudowy

w okolicach ulicy Cisowej w Brennej, przyjęte w latach 80- tych XX w. nazewnictwo ulic

nie pozwala na prowadzenie w sposób logiczny, uporządkowany numeracji porządkowej

nieruchomości. W związku z powyższym Wójt Gminy Brenna proponuje wprowadzenie

ośmiu nowych nazw ulic, co znacznie poprawi jakość nie tylko danych zamieszczanych w

ewidencji ulic i adresów w Gminie Brenna, ale również w Państwowym rejestrze granic ze

względu na ich dalsze wykorzystanie np. przez służby ratownicze, porządkowe itp.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) do

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic

będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych.

W świetle przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach

publicznych (teksy jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) Rada Gminy

podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zobowiązana jest

uzyskać pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których jest ona zlokalizowana - co

uczyniono w tej procedurze.
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