
UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie wsi Zawonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, 
poz. 1372, ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „ulica LAWENDOWA” drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach 
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 230/4, 230/16 oraz 231/12, AM-1, położonych  
w obrębie wsi Zawonia. 

§ 2. Lokalizację ulicy wymienionej w § 1 uchwały, którą oznaczono kolorem żółtym, przedstawia załącznik 
graficzny Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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XXXIV

A.Niewojt_1
Maszyna do pisania
225

A.Niewojt_2
Maszyna do pisania
16



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021, poz. 1372, ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 ze zm.) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W
dniu 02.06.2021 r. do Urzędu Gminy Zawonia złożony został wniosek o nadanie nazwy „ulica Lawendowa”
drodze wewnętrznej, w skład której wchodzi:

działka nr 230/16 obręb Zawonia - stanowiąca współwłasność osób prywatnych,
działka nr 231/12 obręb Zawonia - stanowiąca własność osoby prywatnej,
działka nr 230/4 obręb Zawonia - stanowiąca własność Gminy Zawonia.

Wniosek przedłożony został przez kilku współwłaścicieli działki nr 230/16 obręb Zawonia. Następnie
uzyskano pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli działki nr 230/16 obręb Zawonia oraz właściciela
działki nr 231/12 obręb Zawonia na nadanie przedmiotowej drodze wewnętrznej nazwy „ulica Lawendowa”.

Droga wewnętrzna stanowiąca działki nr 230/4, 230/16 oraz 231/12 obręb Zawonia położona jest na
terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
VII/52/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 01 września 2011 r., symbolem 1KDW – teren drogi
wewnętrznej. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej pozwoli na prawidłowe prowadzenie numeracji
porządkowej dla przylegających do nich nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nadanie nazwy ulicy służy również bezpieczeństwu mieszkańców
poprzez precyzyjną lokalizacje nieruchomości przez służby ratownicze.

Ponieważ droga wewnętrzna łączy ulicę Wrzosową oraz ulicę Piaskową, w związku z tym
proponowana nazwa „ulica Lawendowa” została rozpatrzona pozytywnie, gdyż kumulowanie na pobliskim
obszarze nazw ulic o podobnej tematyce usprawni komunikacje i ułatwi w rozeznaniu w terenie, w tym
przypadku powstanie obszar zawierający nazwy kwiatów kwitnących na kolor fioletowy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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