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UCHWAŁA NR …./2021 

Rady Gminy Stoszowice 

z dnia …… czerwca 2021 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości 

Srebrna Góra 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 1a ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze 

zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwę „…………………………………………” drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej na działce nr 365/1 w miejscowości Srebrna Góra, obręb 0009 Srebrna 

Góra, gmina Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. 

 

§ 2. Lokalizację drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobygy4tkltqmfyc4njtgyytcnjxgq
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Uzasadnienie 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Konwalia” w Srebrnej 

Górze wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy  - ul. Działkowców, drodze 

wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 365/1 w miejscowości Srebrna Góra, obręb 

0009 Srebrna Góra, gmina Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.  

W konsekwencji powyższego, jak również mając na uwadze regulacje wynikające  

z uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr VI/52/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Stoszowice (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2015 r., poz. 2954), na mocy 

uchwały Rada Gminy Stoszowice Nr XXIV/162/2021 z dnia 30 marca 2021 r.  

postanowiono o przeprowadzeniu w okresie od 07 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r. 

konsultacji społecznych celem zasięgnięcia opinii mieszkańców Sołectwa Srebrna 

Góra w sprawie objętej zakresem skierowanego wniosku. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów 

będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 470  

ze zm.), a także wznoszenia pomników. W świetle art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), drogi, 

drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone 

do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych 

dróg są drogami wewnętrznymi. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli 

terenów, na których jest ona zlokalizowana. 

Zważywszy na wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie 

nadania drodze wewnętrznej nazwy - ulicy Działkowców, jak również mając na 

uwadze charakter zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, aspekty funkcjonale 

i użytkowe nieruchomości, istniejące nazewnictwo dróg, postanowiono o nadaniu 

drodze wewnętrznej nazwy „……………………………………………….” 
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