
UCHWAŁA Nr XXII/120/08 
RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 07 listopada 2008r. 
 
 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marcinowice. 
 
 
 

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 póżń. zm.) Rada Gminy 
Marcinowice uchwala co następuje: 
 
§ 1. 
1.Nadaje się  ulicom  w obrębie miejscowości Marcinowice następujące nazwy: 
       - ul. Leśna: od ulicy Świdnickiej i dalej (kier. Gruszów) – (dz. nr 367dr)   
       - ul. Piekarska: od ulicy Wrocławskiej do ulicy Polnej – (dz. nr 383dr) 
       - ul. Parkowa: od ulicy Spółdzielczej i dalej (kier. Szczepanów) – (dz. nr 382dr) 
       - ul. Adama Mickiewicza: od ulicy Wrocławskiej do działki 323dr - (cz. dz. nr 464dr) 
       - ul. Tadeusza Różewicza: od skrzyżowania ulicy Bolesława Leśmiana z Leona  
          Kruczkowskiego do ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i dalej (cz. dz. nr 460dr). 
 
2. Dotychczasowy przebieg ul. Leona Kruczkowskiego zmienia się w następujący sposób: od 
ulicy Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Bolesława Leśmiana. 
 
§ 2. 
Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 
 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały nr XXII/120/08 
Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 07 listopada 2008r. 

 
 
 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marcinowice. 
 
 
              W związku z zabudową działek przy drogach oznaczonych w ewidencji gruntów 
numerami 464dr cz., 367dr, 383dr, 382dr, 460dr, położonych w Marcinowicach, w celu 
oznaczenia nieruchomości przy nich położonych, jest konieczność nazwania kolejnych ulic w 
miejscowości. 
Nadaje się następujące nazwy ulic: 
- ul. Leśna: od ulicy Świdnickiej  w kierunku Gruszewa (dz. nr 367dr), 
- ul. Piekarska: od ulicy Wrocławskiej  do ulicy Polnej (dz. nr 383dr), 
- ul. Parkowa:  od ulicy Spółdzielczej w kierunku Szczepanowa (dz. nr 382dr), 
- ul. Adama Mickiewicza: od ulicy Wrocławskiej do działki  nr 323dr (dz. cz. nr 464dr). 
- ul. Tadeusza Różewicza: od skrzyżowania ulicy Bolesława Leśmiana z Leona 
Kruczkowskiego do ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i dalej (cz. dz. 460dr). 

Należy również zmienić ze względów funkcjonalnych przebieg ulicy Leona 
Kruczkowskiego w związku z wyznaczeniem w terenie nowej drogi i nadaniu jej nazwy ulicy 
Adama Mickiewicza. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i 
placów publicznych, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 




