
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/299/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU 

z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy części ulic położonych na terenie miasta Przecław. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 

poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się z dniem 1 stycznia 2018r. nazwę części ulicy Zielonej, części ulicy Mickiewicza 

oraz części ulicy Ogrodowej na ulicę "Ogrodową". 

2. Szczegółowy opis położenia części ulic, o których mowa w §1 ust. 1 oraz uzasadnienie jej nazwy 

zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Zmienia się z dniem 1 stycznia 2018r. nazwę części ulicy Ogrodowej na ulicę "Władysława 

Reymonta". 

2. Szczegółowy opis położenia części ulicy, o której mowa w §2 ust. 1 oraz uzasadnienie jej nazwy zawarte 

są w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Zmienia się z dniem 1 stycznia 2018r. nazwę części ulicy Weneckiej na ulicę "Sportową". 

2. Szczegółowy opis położenia części ulicy, o której mowa w §4 ust. 1 oraz uzasadnienie jej nazwy zawarte 

są w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 4. 1. Zmienia się z dniem 1 stycznia 2018r. nazwę części ulicy Mickiewicza na ulicę "Henryka 

Sienkiewicza". 

2. Szczegółowy opis położenia części ulicy, o której mowa w §5 ust. 1 oraz uzasadnienie jej nazwy zawarte 

są w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 5. Koszty zakupu i montażu oznakowania związane ze zmianą nazw ulic pokryte zostaną z Budżetu 

Gminy Przecław. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Przecławia. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Przecławiu. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

              w Przecławiu 

 

             Zenon Krawczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 listopada 2017 r.

Poz. 3761



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/299/2017 

Rady Miejskiej w Przecławiu 

z dnia 31 października 2017 r. 

Szczegółowy opis położenia ulicy "Ogrodowej" wraz z uzasadnieniem nazwy. 

Opis położenia, charakter, funkcja:  

Część ulicy Zielonej, część ulicy Mickiewicza oraz część ulicy Ogrodowej podlegające zmianie położone są 

w centralnej części miasta, biegną od ulicy Zielonej (dz. 522/1) z kierunku północnego w kierunku 

południowym, gdzie łączą się z ulicą 3 Maja. 

Ma charakter ulicy osiedlowej na terenie budownictwa jednorodzinnego. 

Zlokalizowana jest na działkach 339/23, 339/10, 505/1 i 718/2 stanowiących własność Gminy Przecław. 

Uzasadnienie nazwy:  

Zmiana nazwy części ulicy Zielonej, części ulicy Mickiewicza oraz części ulicy Ogrodowej na ulicę 

"Ogrodową" dokonywana jest w celu uporządkowania ulic na planie miasta oraz ułatwienia przy 

wprowadzaniu punktów adresowych w operacie nazewnictwa ulic. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/299/2017 

Rady Miejskiej w Przecławiu 

z dnia 31 października 2017 r. 

Szczegółowy opis położenia ulicy "Władysława Reymonta" wraz z uzasadnieniem nazwy. 

Opis położenia, charakter, funkcja:  

Część ulicy Ogrodowej podlegająca zmianie położona jest w centralnej części miasta, biegnie od ulicy 

3 Maja (dz. 718/1) z kierunku wschodniego w kierunku zachodnim, gdzie łączy się z ulicą Mickiewicza 

dz. 718/2 . 

Ma charakter ulicy osiedlowej na terenie budownictwa jednorodzinnego. 

Zlokalizowana jest na działce 739 będącej we władaniu Gminy Przecław. 

Uzasadnienie nazwy:  

Zmiana nazwy części ulicy Ogrodowej na ulicę "Władysława Reymonta  " dokonywana jest w celu 

uporządkowania ulic na planie miasta oraz ułatwienia przy wprowadzaniu punktów adresowych w operacie 

nazewnictwa ulic. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/299/2017 

Rady Miejskiej w Przecławiu 

z dnia 31 października 2017 r. 

Szczegółowy opis położenia ulicy "Sportowej" wraz z uzasadnieniem nazwy. 

Opis położenia, charakter, funkcja:  

Część ulicy Weneckiej podlegająca zmianie położona jest w centralnej części miasta, biegnie od ulicy 

Weneckiej (dz. 100) z kierunku południowego w kierunku północnym, gdzie łączy się ponownie z ulicą 

Wenecką (110/1 i 112/1). 

Ma charakter ulicy osiedlowej na terenie budownictwa jednorodzinnego. 

Zlokalizowana jest na działce 137 będącej we władaniu gminy Przecław. 

Uzasadnienie nazwy:  

Zmiana nazwy części ulicy Wenecka na ulicę "Sportową" dokonywana jest w celu uporządkowania ulic na 

planie miasta oraz ułatwienia przy wprowadzaniu punktów adresowych w operacie nazewnictwa ulic. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/299/2017 

Rady Miejskiej w Przecławiu 

z dnia 31 października 2017 r. 

Szczegółowy opis położenia ulicy " Henryka Sienkiewicza" wraz z uzasadnieniem nazwy. 

Opis położenia, charakter, funkcja:  

Część ulicy Mickiewicza podlegająca zmianie położona jest w centralnej części miasta, biegnie od ulicy 

Krzywej (dz. 522/6) z kierunku wschodniego w kierunku zachodnim, gdzie łączy się z ulicą Mickiewicza 

dz. 718/2 . 

Ma charakter ulicy osiedlowej na terenie budownictwa jednorodzinnego. 

Zlokalizowana jest na działce 732 będącej we władaniu Gminy Przecław.  

Uzasadnienie nazwy:  

Zmiana nazwy części ulicy Ogrodowej na ulicę " Henryka Sienkiewicza" dokonywana jest w celu 

uporządkowania ulic na planie miasta oraz ułatwienia przy wprowadzaniu punktów adresowych w operacie 

nazewnictwa ulic. 
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