DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.
Poz. 6754
UCHWAŁA NR XVII/232/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z §3 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2019r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta (Dz.U. z 2019r., poz. 1416).
Rada Miejska
uchwala co następuje :
§ 1. Na terenie sołectwa Zabajka gmina Głogów Małopolski, włączanego do miasta Głogów Małopolski
z dniem 1 stycznia 2020r., nadaje się następującą nazwę ulicy, której przebieg zaznaczono w załączniku do
niniejszej uchwały:
1) „ul. Jaspisowa” – ulicy usytuowanej na działce ewidencyjnej 771/30.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim
Paweł Ślęzak
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Uzasadnienie
Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom wynika z faktu zmiany granic administracyjnych miasta Głogów
Małopolski z dniem 1 stycznia 2020 roku i przyłączeniem do miasta sołectwa Zabajka na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1416).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U z 2019r.,
poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), a także wznoszenia
pomników.
Działka zajęta pod proponowaną nazwę ulicy stanowi współwłasność osób fizycznych. Właściciele wyrazili
pisemną zgodę na nadanie nazwy ulicy.
Rada Sołecka wsi Zabajka pozytywnie zaopiniowała nadanie nazw ulic.

