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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kożuchów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.1)), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w obrębie Podbrzezie Górne na działce ozn. nr ewid. 23/11 gm. Kożuchów – 

nadaje się nazwę: ul. Fiołkowa. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ireneusz Drzewiecki 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 

poz. 1561. 
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Uzasadnienie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.) o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych. 

Przy drogach wewnętrznych i istniejących drogach gminnych, położonych w Podbrzeziu 

Górnym gm. Kożuchów, zostały na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydzielone działki 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część przyszłych inwestorów uzyskała pozwolenie na 

budowę.  

Właściciele działek przedstawili swoje propozycje nazwy ulic: Konwaliowa lub Fiołkowa. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność nadania nazwy ulicy. 

Podjęcie uchwały nadającej nazwy ulic pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji 

porządkowej nieruchomości. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy jest w pełni 

uzasadnione. 

Nadanie nazw ulic będzie wiązać się z wydatkiem finansowym obciążającym budżet Gminy, 

związany z oznakowaniem danej ulicy (tablica z nazwą). 
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