
                                                                                                                                 projekt       

UCHWAŁA NR XXXI/201/2021 

RADY GMINY  ZAWONIA  

z dnia 23 września 2021r.  

 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Czeszów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2021, poz. 1372) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Nadaje się nazwę „ulica BOROWIKOWA” drodze gminnej wewnętrznej, 

stanowiącej własność Gminy Zawonia, zlokalizowanej na części działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 804 oraz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 738/8, 

AM-1, położonych w obrębie wsi Czeszów. 

 

2. Nadaje się nazwę „ulica KURKOWA” drodze gminnej wewnętrznej, stanowiącej 

własność Gminy Zawonia, zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 744, AM-1, położonej w obrębie wsi Czeszów. 

 

3. Nadaje się nazwę „ulica WRZOSOWA” drodze gminnej wewnętrznej, stanowiącej 

własność Gminy Zawonia, zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 342, na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 798/21 oraz 

na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 798/32, AM-1, położonych w obrębie 

wsi Czeszów. 

 

4. Nadaje się nazwę „ulica LAWENDOWA” drodze gminnej wewnętrznej, stanowiącej 

własność Gminy Zawonia, zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 798/21 oraz na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 798/20, 

798/23, 798/25, 798/30, AM-1, położonych w obrębie wsi Czeszów. 

 

5. Nadaje się nazwę „ulica FIOŁKOWA” drodze gminnej wewnętrznej, stanowiącej 

własność Gminy Zawonia, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 339, AM-1, położonej w obrębie wsi Czeszów. 

 

 

§ 2. 

1. Lokalizację ulicy Borowikowej oznaczono kolorem żółtym, lokalizację ulicy 

Kurkowej oznaczono kolorem zielonym - na załączniku graficznym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Lokalizację ulicy Wrzosowej oznaczono kolorem żółtym, lokalizację ulicy 

Lawendowej oznaczono kolorem pomarańczowym, lokalizację ulicy Fiołkowej 

oznaczono kolorem zielonym - na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

 



§ 4. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Konieczność nadania nazw drogom gminnym wewnętrznym, stanowiących własność Gminy 

Zawonia, zlokalizowanych: 

1)  na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 804 oraz na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym 738/8, AM-1, położonych w obrębie wsi Czeszów,  

2) na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 342, na części działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 798/21 oraz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 798/32, 

AM-1, położonych w obrębie wsi Czeszów,  

3) na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 798/21 oraz na działkach 

oznaczonych numerami geodezyjnymi 798/20, 798/23, 798/25, 798/30, AM-1, 

położonych w obrębie wsi Czeszów, 

4) na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 339, AM-1, położonej w obrębie wsi 

Czeszów, 

jest konsekwencją realizacji obowiązującej Uchwały Rady Gminy Zawonia Nr XII/110/2008 z dnia 30 

stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia – Czeszów II. Zgodnie z planem na 

terenie wyżej wymienionych działek, stanowiących własność Gminy Zawonia, zaplanowany jest 

przebieg dróg gminnych, biegnących przy terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz zabudowę usługową.  

 

Konieczność nadania nazwy drodze gminnej wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy 

Zawonia, zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 744, AM-1, położonej 

w obrębie wsi Czeszów jest konsekwencją realizacji obowiązujących planów miejscowych, zgodnie z 

którymi na terenie części działki nr 744 obręb Czeszów, stanowiącej własność Gminy Zawonia, 

zaplanowany jest przebieg drogi gminnej, biegnącej przy terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodowa oraz zabudowę usługową. Teren ten objęty jest 

następującymi planami miejscowymi przyjętymi uchwałami Rady Gminy Zawonia Nr XII/110/2008 z 

dnia 30 stycznia 2008 r. i Nr XXIV/185/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.. 

 

W związku z realizacją obowiązujących uchwał dotyczących planów miejscowych oraz 

zabudowującymi się terenami mieszkaniowymi przylegającymi do obecnych działek drogowych, 

nadanie nazw ulic usprawni komunikację, a także umożliwi ustalanie numerów porządkowych dla 

budynków lokalizowanych na przyległych do poszczególnych ulic nieruchomościach.  

 

Propozycja nadania nazwy „ ulica Borowikowa” wynika z jej lokalizacji przy terenach leśnych 

i występującymi tam grzybami. Natomiast nadanie nazwy „ulica Kurkowa” związane jest z 

usprawnieniem komunikacji i ułatwieniem w rozeznaniu w terenie poprzez kumulowanie na pobliskim 

obszarze nazw ulic o podobnej tematyce, w tym przypadku nazw grzybów występujących w 

pobliskich lasach.  

 

Propozycja nadania nazw „ulica Wrzosowa”, „ulica Lawendowa” oraz „ulica Fiołkowa”  

związane jest z usprawnieniem komunikacji i ułatwieniem w rozeznaniu w terenie poprzez 

kumulowanie na pobliskim obszarze nazw ulic o podobnej tematyce, w tym przypadku nazw kwiatów 

kwitnących na kolor fioletowy. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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