
UCHWAŁA NR XXX/244/22 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamiennik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę Wspólna ulicy 
położonej w miejscowości Kamiennik, obręb 
0004- Kamiennik, Gmina Kamiennik stanowiącej 
działkę nr 210/16. 

2. Usytuowanie ulicy, której nazwa została 
nadana w ust. 1 ilustruje załącznik graficzny do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/244/22                            
                                                                                               Rady Gminy Kamiennik 

 z dnia 30 marca 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Do jednych z podstawowych zadań własnych gminy, które są wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) należą sprawy ładu przestrzennego 
oraz gminnych dróg, ulic, mostów. Art. 18 ust. 2 pkt. 13 ww. ustawy przesądził, że 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) należy do wyłącznej 
właściwości gminy. Kompetencje rady gminy w tym zakresie obejmuje także nadawanie nazw ulicom 
wewnętrznym, w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990) do zadań gminy należy: 

1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

Niniejsza uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej, będącej współwłasnością osób 
prywatnych oraz Gminy Kamiennik, obejmującej działkę nr 210/16 w miejscowości Kamiennik. 

Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Gmina posiada zgodę 
w formie wniosku z prośbą o nadanie nazwy współwłaścicieli przedmiotowych działek, o których mowa 
powyżej. 

Nazwa ulicy w Kamienniku ma ułatwić ustalanie numeracji porządkowej dla nowych działek powstałych 
w wyniku podziału oraz wznoszenie nowej zabudowy na terenach przyległych do drogi przeznaczonej do 
nadania nazwy, niegdyś uprawianych rolniczo. 

Obecnie działki przypisane są do ulicy Kościuszki, dlatego też proponowana nazwa wprowadzi ład 
przestrzenny i ułatwi ustalanie nowych numerów adresowych. 

Kwestia nadania nazw to niewątpliwie ważna sprawa dla gminy i jej mieszkańców. Nadawanie nazw ulicom 
nie jest więc przywilejem, lecz obowiązkiem gmin a uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy jest aktem prawa 
miejscowego. 
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