
UCHWAŁA NR LXII/495/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Gorzanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./ - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy „Sportowa” drodze wewnętrznej położonej w obrębie wsi Gorzanów, gmina 
Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 412/2, jednostka ewidencyjna 
Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, obręb Gorzanów. 

2. Przebieg ulicy, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmuje 
drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B7F8DF9D-93B4-4869-A270-7FF2D369F3F6. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXII/495/2022

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 czerwca 2022 r.
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UZASADNIENIE 

 

W związku z planowaną zabudową działek położonych w Gorzanowie (w pobliżu boiska 
sportowego), w dniu 24.05.2022 r. został złożony wniosek z propozycją nadania nazwy dla nowej ulicy, 
położnej w granicach działki nr 412/2 obr. Gorzanów, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar 
wiejski. Konieczne jest więc nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej położonej w obrębie Gorzanów, 
gmina Bystrzyca Kłodzka. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.                                                   
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał                                                               
w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej na posiedzeniu w dniu 
21.06.2022 r. zawnioskowała o nadanie dla przedmiotowej działki nazwy ulicy – ulica Sportowa. 
 Biorąc powyższe pod uwagę nadanie nazwy nowej ulicy i podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne. 
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