
UCHWAŁA NR XXXII/288/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rudniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U.2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały 
Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Rudnik, położonej w miejscowości Rudnik 
gminie Rudnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 762/8 ar. 
1 obręb Rudnik, na odcinku od skrzyżowania z DK 45 do wiaduktu pod nowym śladem DW 935. nadaje się 
nazwę ulicy "Przemysłowa". 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

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

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/288/2021

Rady Gminy Rudnik

z dnia 27 października 2021 r.

Załącznik nr 1
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 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 2021 r. 
poz. 1376), a także wznoszenia pomników. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów ( Dz. U. z dnia 27 lipca 2021r., poz. 1368). 

Zgodnie z MPZP tereny po północno - zachodniaj stronie drogi zgodnie przeznaczone są pod zabudowę 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; po południowo wschodniej przeznaczone są do 
użytkowania rolniczego. Działka nr 750/3 zabudowana została budynkami PSZOK Na pozostałem terenie 
po północno - zachodniaj stronie drogi planowana jest budowa hali składowiskowej/magazynowej. Zjazd na 
nieruchomość odbywać będzie się z nazywanej drogi. Dla tych nieruchomości konieczne będzie nadanie 
numeracji porządkowej. Kontynuacja numeracji z sięgacza ulicy Kozielska niebędzie prawidłowa i czytelna. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, podjęcie przez Radę 
Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody 
właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właścicielem działki nr 762/8 ar. 1 obręb Rudnik 
jest Gmina Rudnik, która zaproponowała nazwę ulicy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz 
precyzuje lokalizacje dla nieruchomości m.in. służb ratowniczych, itp. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym. Termin konsultacji: od 19 października 2021r. do 
27 października 2021r. Wynik konsultacji: w terminie konsultacji nie wniesiono uwag. 

Stosownie do powyższych w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowosci Rudnik. 
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