
Id: YLJBV-OXBIG-SQGXP-HLFYD-KVBAV. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VII / 94 / 2011 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie nadania nazw drogom i ulicom na terenie Gminy Pawłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), oraz po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję 
Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Nadać nazwy drogom i ulicom na terenie Gminy Pawłowice: 

1. W Warszowicach droga boczna od ul. Poprzecznej w kierunku wschodnim oznaczona numerem 
działek 1640/46 oraz 1653/63 k. m. 2, otrzymuje nazwę „MIŁA”; 

2. W Krzyżowicach droga boczna od ul. Śląskiej w kierunku zachodnim oznaczona numerem 
działki 194/82 k. m. 7, otrzymuje nazwę „JARZĘBINOWA”; 

3. W Krzyżowicach droga boczna od ul. Szkolnej w kierunku północnym, oznaczona numerem 
działek 433/89, 1096/89 k. m. 3, otrzymuje nazwę „POWIEWNA”; 

4. W Krzyżowicach droga boczna od ul. Szkolnej w kierunku południowym oznaczona numerem 
działek 764/89, 301/75 k. m. 3 otrzymuje nazwę „ŚW. FLORIANA”; 

5. W Pawłowicach droga boczna od DK81 w kierunku wschodnim oznaczona numerami działek 
2281/9, 2280/60, 2312/56, 2296/66, 2300/69, 2279/69, k.m. 1 otrzymuje nazwę „SPACEROWA”; 

6. W Pawłowicach droga boczna od ul. Zjednoczenia w kierunku wschodnim oznaczona numerem 
działki 964/43, k.m. 2 otrzymuje nazwę „ZAMKOWA”; 

7. Na granicy obrębów geodezyjnych Golasowice i Jarząbkowice droga powiatowa boczna od DW 
938 w kierunku Bąkowa otrzymuje nazwę „BĄKOWSKA”; 

8. Droga powiatowa w Krzyżowicach stanowiąca przedłużenie ul. Orlej w Pniówku na odcinku od 
granicy z sołectwem Pniówek do skrzyżowania z ul. Ligonia otrzymuje nazwę "ORLA". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

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

 

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel


