
-projekt- 

U c h w a ł a   Nr ………………… 

 Rady  Gminy  Kroczyce 

z dnia ………………….. 

 

w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Siemięrzyce 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art.41 i art.42  ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn.zm.)  

 

 

Rada Gminy w Kroczycach 

- u c h w a l a – 

§ 1. 

1. Drodze publicznej gminnej 674017S oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 146/1 

o powierzchni 1,4716 ha, położonej w Siemięrzycach, obręb 0018 Siemięrzyce, nadaje się 

nazwę: ulica„ Nagietkowa” lub ulica „Rzepakowa”lub ulica „Kasztanowa”. 

2. Drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 125/1 o powierzchni 

0,5655 ha, położonej w Siemięrzycach, obręb 0018 Siemięrzyce, nadaje się nazwę: ulica 

„Rumiankowa” lub ulica „Łubinowa”, lub ulica „Lipowa”. 

3. Drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 120 o powierzchni 

0,1085 ha, oraz działka oznaczona nr 112 o powierzchni 0,4254 ha położonych w 

Siemięrzycach, obręb 0018 Siemięrzyce nadaje się nazwę: ulica „Fiołkowa” lub ulica 

„Owsiana” lub ulica „Głogowa”.  

4. Drodze publicznej 674002S  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 8 o powierzchni 

0,5123 ha, położonej w Siemięrzycach, obręb 0018 Siemięrzyce, nadaje się nazwę: ulica 

„Wrzoski”. 

5. Drodze publicznej 674007S na wysokości od działki 543 obręb Kroczyce Stare oraz 

drodze wewnętrznej oznaczonej nr 2762/1 o pow. 0,2953 ha położonej w obrębie 0008 

Kroczyce Okupne: nadaje się nazwę: ulica „Zefirek” 

6. Drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki 196 o powierzchni 

0,5852 ha oraz część działki o nr 194 o powierzchni 0,1347 ha, położone w Siemięrzycach, 

obręb 0018 Siemięrzyce nadaje się nazwę: ulica „Dołki”. 

 

§ 2. 

Przebieg ulic opisanych w § 1 określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 
 


