
UCHWAŁA NR XXXV/305/2006
RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 16 czerwca 2006 r.

W SPRAWIE NADANIA NAZW ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NALEŻACYCH DO OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO MARSZEWSKA GÓRA 

WIEŚ MARSZEWSKA GÓRA, WIEŚ MARSZEWO, WIEŚ ZĄBRSKO GÓRNE,
 KOLONIA MARSZEWSKA KOLONIA  

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

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

§1

W miejscowości Marszewska Góra obręb Marszewska Góra nadaje się następujące nazwy ulic: 

1. ulica Główna  - drodze głównej ( szosa ) ze wsi Jodłowno w kierunku wsi Ząbrsko Górne i dalej do 
Nowej Wsi Przywidzkiej;

2. ulica Jodłowska   - drodze biegnącej od ulicy Głównej w kierunku wsi Jodłowno;
3. ulica Do Jezior   - drodze biegnącej od ulicy Głównej w kierunku wsi Huta Dolna;
4. ulica Bociania  - drodze biegnącej od ulicy Głównej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 166;
5. ulica Nad Rzeką  - drodze biegnącej od ulicy Głównej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 335.

§2

W miejscowości Marszewo obręb Marszewska Góra nadaje się następujące nazwy ulic:

1. ulica Reknicka -  drodze  głównej  z  kolonii  Marszewska  Kolonia  w kierunku wsi  Marszewska Góra do 
granicy miejscowości; 

2. ulica Podgórna -  drodze biegnącej od ulicy Reknickiej w kierunku północnym, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 183.

§3

W miejscowości Ząbrsko Górne obręb Marszewska Góra nadaje się następujące nazwy ulic:

1. ulica Na Wzgórze  - drodze głównej ze wsi Marszewska Góra w kierunku wsi Nowa Wieś Przywidzka;  
2. ulica Słowicza - drodze biegnącej od ulicy Na Wzgórze w kierunku południowym, oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 104/8; 
3. ulica Rajska -  drodze  biegnącej  od ulicy Na  Wzgórze  w kierunku północnym,  do  skrzyżowania  z  ulicą 

Jastrzębią;
4. ulica Żurawia - drodze biegnącej od ulicy Rajskiej w kierunku zachodnim, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 96;
5. ulica Studzienna - drodze biegnącej od ulicy Rajskiej w kierunku wschodnim, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 44 i nr 42/3;
6. ulica Jaskółcza - drodze biegnącej od ulicy Rajskiej w kierunku wschodnim, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 30, nr 29/1 i nr 28/3; 
7. ulica Jastrzębia - drodze biegnącej od ulicy Rajskiej w kierunku północno-zachodnim, od skrzyżowania 

z ulicą Kruczą, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10; 
8. ulica Krucza - drodze biegnącej od ulicy Rajskiej w kierunku północno-wschodnim, od skrzyżowania 

z ulicą Jastrzębią; 



§4

W miejscowości Marszewska Kolonia obręb Marszewska Góra nadaje się następującą nazwę ulicy:

1. ulica Potokowa - drodze głównej ze wsi Czapielsk w kierunku wsi Marszewo;

§5

Mapa ewidencji gruntów obrębu Marszewska Góra ( pomniejszenie ) z zaznaczonymi ulicami stanowi 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy w 
Przywidzu.



Uzasadnienie

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nadawanie 
nazw ulicom i placom należy do uprawnień rady gminy. 

W  przypadku  nazw  ulic  w  miejscowości  Marszewska  Góra,  Marszewo,  Ząbrsko  Górne, 
Marszewska Kolonia, prace związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie nazw ulic dla 
miejscowości,  dokonują  się  równolegle  z  opracowaniem  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego oraz z pracami związanymi z porządkowaniem numeracji porządkowej nieruchomości. 

Nadanie  nazw  ulicom  pozwoli  w  przyszłości  na  uniknięcie  ponownej  zmiany  numeracji 
porządkowej nieruchomości w związku z rozwojem terenów budowlanych. 

Nazwy ulic w miejscowościach wchodzących w obręb Marszewska Góra tj.  wsi Marszewska 
Góra,  Marszewo,  Ząbrsko  Górne  i  kolonii  Marszewska  Kolonia,  sołtysi  ustalili  z  mieszkańcami  i 
uzgodnili z Radą Sołecką. 

Uporządkowanie  numeracji  odrębnie  dla  każdej  z  miejscowości  jest  wymogiem ustawowym 
przewidzianym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 
2005  r.  Dz.  U.  Nr  240,  poz.  2027  ze  zm.)  oraz  przepisie  wykonawczym rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości ( Dz.U. 
nr 243, poz. 2432).

Dla nadania nazw ulic nie jest przewidziany ustawowo tryb konsultacji społecznych. Podjęcie 
uchwały  w  sprawie  nazw  ulic  należy  do  wyłącznej  właściwości  rady  gminy  a  wyniki 
przeprowadzonych  w  powyższej  sprawie  konsultacji  nie  mają  charakteru  wiążącego  a  jedynie 
opiniotwórczy. 
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