
UCHWAŁA NR XXXV/307/2006
RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 16 czerwca 2006 r.

W SPRAWIE NADANIA NAZW ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NALEŻACYCH 
DO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA 

WIEŚ NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA Z PRZYSIÓŁKIEM MAJDANY, WIEŚ ROZTOKA

            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  Majdany  stanowiącej przysiółek Nowej  Wsi  Przywidzkiej  obręb  Nowa Wieś  Przywidzka 
nadaje się następujące nazwy ulic: 

1. ulica Piastowska  - drodze głównej ( szosa ) ze wsi Jodłowno w kierunku wsi Nowa Wieś Przywidzka;
2. ulica Jagodowa  - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej w kierunku północnym, oznaczonej jako 

ewidencyjna nr 207;
3. ulica Zaroślak  - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej w kierunku południowo-wschodnim, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 221;
4. ulica Środkowa  - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 

224/2. 

§2

W miejscowości Nowa Wieś Przywidzka obręb Nowa Wieś Przywidzka nadaje się następujące nazwy ulic:

1. ulica Piastowska - drodze głównej ( szosa ) z Majdan w kierunku wsi Roztoka; 
2. ulica Zielona - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej w kierunku północnym, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 16 i dalej jako nr 13;
3. ulica Turystyczna - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej w kierunku zachodnim i zachodnio-

południowym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/2;
4. ulica Szkolna - drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej w kierunku wschodnim, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 54;
5. ulica Szczęśliwa - drodze biegnącej od ulicy Szkolnej w kierunku południowym i południowo-wschodnim, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69;
6. ulica Gołębia - drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Szczęśliwej w kierunku zachodnim, oznaczonej 

jako działka ewidencyjna nr 75/11 stanowiącej własność Adamowicz Wojciecha i Barbary;

§3

W miejscowości Roztoka obręb Nowa Wieś Przywidzka nadaje się następujące nazwy ulic:

1. ulica Północna - drodze głównej ( szosa ) ze wsi Nowa Wieś Przywidzka do skrzyżowania z ulicą 
Lipową;  

2. ulica Lipowa - drodze głównej ( szosa ) ze wsi Klonowo Górne do wsi Kamela;
3. ulica Wrzosowa -  drodze  biegnącej  od  ulicy  Lipowej  w kierunku południowym,  do  skrzyżowania  z 

ulicami Południową i Świerkową;
4. ulica Nowa -  drodze  biegnącej  od  ulicy  Wrzosowej  w  kierunku  zachodnim,  oznaczonej  jako  działka 

ewidencyjna nr 287;
5. ulica Wąska - drodze biegnącej od ulicy Wrzosowej w kierunku wschodnim do połączenia z ulicą Lipową;



6. ulica Jeziorna - drodze biegnącej od ulicy Wrzosowej w kierunku zachodnim, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 103;

7. ulica Południowa - drodze stanowiącej przedłużenie ulicy Wrzosowej od skrzyżowania z ulicą 
Świerkową;

8. ulica Świerkowa - drodze biegnącej od ulicy Południowej w kierunku południowo-wschodnim do wsi 
Stara Huta;

9. ulica Rybacka - drodze biegnącej od ulicy Południowej w kierunku południowo-zachodnim do wsi 
Częstocin;

10. ulica Srebrna - drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Lipowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 98/22, stanowiącej własność Andrzeja Podyma;

11. ulica Złota - drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Lipowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 
98/23, stanowiącej własność Andrzeja Podyma;

12. ulica Platynowa - drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99/44, stanowiącej 
własność Andrzeja Stępniak.

§4

Mapa ewidencji gruntów obrębu Nawa Wieś Przywidzka ( pomniejszenie ) z zaznaczonymi ulicami dla 
poszczególnych miejscowości stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§5

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 miejscowościach Majdany, Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, prace 
związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie nazw ulic  dla miejscowości,  dokonują się 
równolegle 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 zaproponowane zostały z urzędu i przez mieszkańców. Dotyczą 
dróg stanowiących własność powiatu, gminy i osób fizycznych, które wyraziły zgodę na propozycję 
nazwy ulicy. 

 Nazwy ulic w miejscowościach  sołtys ustalił z mieszkańcami i uzgodnił 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. 


	Rada Gminy Przywidz

