
U C H W A Ł A  nr  XXIX/134/05
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 01 marca 2005 roku

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Nr 142 poz.1591 ; z  2002 Nr 23 , poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271
i Nr 214 poz.1806 ; z 2003 roku Nr 80 poz.717 i nr 162 poz. 1568 ; oraz z 2004 r. Nr 102 poz.1055
nr 116 poz.1203 nr 167 poz.1759
uchwala się co następuje :

§ 1

Nadaje się następujące nazwy , ulicom w obrębie wsi Krzeszów gmina Kamienna Góra :

1. Benedyktyńska – droga biegnąca w granicach działki  ewidencyjnej geodezyjnej :
          nr 419dr (do granicy działki nr 495) /AM7,AM8

            2.  Bernarda Rosy – droga biegnąca w granicach działki ewidencyjnej geodezyjnej:
nr 743dr /AM11/

                  3.  Betlejemska – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnej geodezyjnej :
                       nr 575dr /AM12, AM13/

•                        nr 646/1(przez torowisko) /AM12/
•                        nr 81dr (do końca granicy dz.nr 64) /AM12/

4. Cysterska – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych :
 nr 120dr (przez most na rzece) /AM5/
 nr 365dr (od granic działki nr 387) /AM5/
 nr 297dr(odcinek do drogi nr 292) /AM3/
 nr 290dr /AM3/
 nr 265dr /AM3/
 nr 239dr/AM3,AM1/
 nr 205dr/AM1/
 nr 185dr/AM1/

5  Kalwaria – drogi biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 686dr /AM11/
     nr 646/2Tk/AM11/
     nr 615dr /AM11/
     nr 640dr /AM11/
     nr 742dr /AM11/
6. Księcia Bolka I – droga biegnąca w granicach działki ewidencyjnej geodezyjnej

nr 81dr (od granic dz.nr 68) /AM3,AM12,AM1/
7. Loretańska – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych

nr 602/2dr /AM 11/
     nr 583/4dr /AM 11/
     nr 616/3dr /AM 11/
8. Maksymiliana Brokoffa – droga biegnąca w granicach działki ewidencyjnej geodezyjnej
     nr 650/12dr /AM 11/
 9.  Michała Willmana – droga biegnąca w granicach działki ewidencyjnej geodezyjnej
     nr 81dr(od granic dz.nr 66 do granicy dz.nr 822TK) /AM11,AM10/
10.Młyńska – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 709dr /AM7/
     nr 715dr /AM7/
11.Nadrzeczna – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 120dr (od granic dz.nr 113/3 ) /AM 5
     nr 122dr /AM3/
     nr 132dr /AM3/
12.Osiedle – droga biegnąca w granicach działki ewidencyjnej geodezyjnej



     nr 597dr (AM11/
13.Plac Jana Pawła II – obejmujący działki według ewid.gruntów nr 655, 679/1, 679/2,
     680, 697, 732 /AM7/
14.Piotra Brandla – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 784dr /AM11/
     nr 791/9dr /AM11/
15.Podklasztorze – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych 
     nr 670dr /AM7 /
     nr 727dr /AM7/
16.Sądecka – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych 
     nr 755dr /AM7/
     nr 860dr /AM9/
     nr 867dr /AM9/
     nr 843dr /AM9/
17.Sportowa – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych 
     nr 133dr /AM3/
     nr 129dr /AM3 ( ark.nr 3 )
18.Św. Anny – droga biegnąca w granicy działki ewid.geodezyjnej
     nr 419dr (od granic działki nr 431) /AM7,6,4/
19.Św.Jadwigi Śląskiej – droga biegnąca w granicy działki ewidencyjnej geodezyjnej
     nr 726dr /AM7/
20.Św.Jana Nepomucena – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 420dr /AM7/
     nr 91/1dr /AM7
     nr 91/2dr /AM7/ 
21.Św. Józefa  - droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych geodezyjnych
     nr 658dr /AM7/
     nr 656dr /AM7/
22.Zielna  – droga biegnąca w granicach działek ewidencyjnych  geodezyjnych
    nr 404dr /AM5/
    nr 365dr (odcinek do granic działki nr 387) /AM5/

Przebieg nazwanych ulic przedstawia szkic , stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra. 

§ 3

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


