
UCHWAŁA NR XVII/128/2004
RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Przywidz.

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.13  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.o  samorządzie 
gminnym/Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./

Rada Gminy Przywidz
u c h w a l a, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę „BUKOWA” ulicy położonej w Przywidzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 114/15.

§2

Przedłuża się przebieg ulicy „SZKOLNEJ” w Przywidzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
207 (część)  na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą „WCZASOWĄ”.

§3
Nadaje  się nazwę „WCZASOWA”  ulicy  położonej  w  Przywidzu,  oznaczonej  geodezyjnie  jako 
działka  nr 235/3 (część).

§4

Nadaje się nazwę „CICHA” ulicy położonej w Przywidzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
234/3 (część).

§5

Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 oznaczono na mapkach, stanowiących 
załączniki nr 1 i 2  do uchwały.

§6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.



U z a s a d n i e n i e

Ulica „Bukowa” powstała w wyniku podziału na działki budowlane – terenu położonego  za lasem, 
przyległego do  dawnego Rejonu Dróg, oraz do  szosy Gdańsk – Kościerzyna.
Podział został dokonany  przez prywatnego właściciela.
Nowo nazwana ulica  „Bukowa”  jest  drogą wewnętrzną,  stanowiącą dojazd do poszczególnych 
działek osiedla  z drogi głównej asfaltowej.Przebieg zaznaczono na załączniku nr 1 do uchwały.
Ulica „Szkolna” stanowi przedłużenie istniejącej już ulicy Szkolnej.
Przebieg ulicy został przedłużony na odcinku od mostu przez Jezioro Przywidzkie do skrzyżowania 
z ulicą „WCZASOWĄ”.
W  chwili  obecnej  cała  ulica  „Szkolna”  przebiegać będzie  od  skrzyżowania  z  szosą Gdańsk-
Kościerzyna do skrzyżowania z ulicą „Wczasową”.
Ulica „Wczasowa”  przylega do szosy Przywidz – Pruszcz Gdański,  przebiega w lesie, wzdłuż 
ośrodków  wypoczynkowych,  stanowi  dojazd  do  ośrodka  wypoczynkowego  „OMEGA”  i  dwóch 
działek letniskowych, położonych na końcu kompleksu wypoczynkowego.
Powyższy odcinek drogi  jest  drogą gruntową,  nieutwardzoną,  stanowi  część działki  leśnej,  nie 
wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w/g ewidencji gruntów nr 235/3, znajdującej się w zarządzie 
Nadleśnictwa Kolbudy. 
Ulica  „Cicha”biegnie  od  szosy  Przywidz  –  Pruszcz  Gdański  przy  jeziorze  w kierunku  ośrodka 
wypoczynkowego „Zacisze”.
Powyższy odcinek drogi  jest  drogą gruntową,  nieutwardzoną,  stanowi  część działki  leśnej,  nie 
wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w/g ewidencji gruntów nr 234/3, znajdującej się w zarządzie 
Nadleśnictwa Kolbudy. 
Przebieg  ulic  –  przedłużenie  ulicy   „Szkolnej”,    ulica  „Wczasowa”  i  ulica  „Cicha”  zostały 
zaznaczone na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
Zgodnie  z  §  1  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Komunalnej  z  dnia  25  czerwca  1968r.  W 
sprawie  numeracji  nieruchomości  -  nieruchomości  zabudowane,  jak i  przeznaczone zgodnie  z 
planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę budynkami lub innymi urządzeniami 
powinny być oznaczone numerami porządkowymi.
Podejmowanie  uchwał w sprawie nazw ulic należy do wyłącznej właściwości rady gminy.


