
Projekt 
 
z dnia  9 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Kolonia Kaszubska w obrębie wsi Konradów dla nieruchomości, usytuowanych przy drogach, 
oznaczonych jako działki numer: część 569, 503, 502, 547. 

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o którym mowa w § 1 przedstawia Załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia....................2022 r. 

Ulica Kolonia Kaszubska we wsi Konradów 

 
 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 

Dnia 03 marca 2022 r Główny Geodeta Kraju w związku z przeprowadzoną kontrolą  

przekazywanych danych do PRG zauważył, że zgodnie z wykazem nazw miejscowości i obiektów 

fizjograficznych ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

października 2019 r. w Gminie Głuchołazy występuje Kolonia Kaszubska jako przysiółek wsi Konradów. 

Kolonia Kaszubska jest wykazywana jako część miejscowości dla której prowadzona jest numeracja 

porządkowa, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 

lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów(Dz. U z 2021 r. poz. 1368) "Nie 

prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.". Zatem zgodnie z § 12 ust. 3 

ww. rozporządzenia numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w  § 6 ust. 4 organ 

prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu. 
Nadanie nazwy ulicy Kolonia Kaszubska usystematyzuje numerację porządkową nieruchomości (tzw. 

adresowej) we wsi Konradów. 

Działka nr 569 stanowi własność Powiatu Nyskiego w zarządzie Zarząd Powiatu w Nyskiego. Starostwo 

Powiatowe w Nysie w piśmie z dnia 20.04.2022 r.  wyraziło zgodę na zamierzone działanie Gminy 

Głuchołazy. Działki nr  503, 502, 547 stanowią własność Gminy Głuchołazy. W świetle obowiązujących 

przepisów prawnych nadanie nazwy ulicy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 
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