
UCHWAŁA NR 173/XXII/2012
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Aleksandria Pierwsza i Korzonek 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm./ Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Aleksandria Pierwsza: 

- ulica „Modrzewiowa” – zlokalizowana na działkach nr ewidencyjny 234, 235 obręb Aleksandria I (odcinek od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 904 - ul. Przejazdowa do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Leśna) 

§ 2. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Korzonek: 

- ulica „Sosnowa” – zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 403/7 obręb Korzonek 

§ 3. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 i § 2 oraz nadane im nazwy przedstawione są na 
załącznikach graficznych do uchwały Nr 1, Nr 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

mgr inż Marcin Poleszczuk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów 
publicznych. Zgodnie z prośbami mieszkańców, dotyczącymi nadania nazw przedmiotowym ulicom, zostały 
przeprowadzone zebrania Rad Sołeckich w/w miejscowości. Zaproponowano w miejscowości Aleksandria 
I następującą nazwęulicy: działki nr ewidencyjny 234, 235 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 904 - ul. 
Przejazdowa do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Leśna) ulica „Modrzewiowa”. W miejscowości Korzonek 
zaproponowano następującą nazwę ulicy: działka nr ewidencyjny 403/7 to ulica „Sosnowa”. W związku 
z powyższym Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic dla działek nr ewidencyjny 
234, 235w miejscowości Aleksandria Pierwsza oraz 403/7 w miejscowości Korzonek. 
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