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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala: 

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom, położonym na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój: 

1) ulica Srebrna: drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, przedstawionej 
na załączniku nr 1 do uchwały,  

2) ulica Swojska: drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, przedstawionej 
na załączniku nr 2 do uchwały,  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

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

 

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman 
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UZASADNIENIE 

 

Ustalenie nowych nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą uporządkowania 
dotychczasowego układu ulic oraz zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych 
w ich sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z 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).  
 
Ulica Srebrna. 
Droga wewnętrzna, będąca własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, stanowiąca odnogę ul. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego, obsługuje komunikacyjnie na znacznej długości wiele przyległych nieruchomości 
zabudowanych. Położone przy niej budynki posiadają nadal numery adresowe przyporządkowane do ul. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla zapewnienia przejrzystości systemu adresowego konieczne jest nadanie jej 
odrębnej nazwy. Nazwa została zaproponowana przez zainteresowanych mieszkańców sołectwa 
Moszczenicy. Propozycja nazwy uzyskała pozytywną opinię Rady Sołeckiej Moszczenica. 
 
Ulica Swojska. 
Droga wewnętrzna, będąca własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, stanowiąca odnogę nowo nazywanej ul. 
Srebrnej, jest odcinkiem drogi, przy którym powstały w ostatnim czasie nowe, liczne działki przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową. Aby uniknąć w przyszłości problemów w numeracji nowych budynków 
postanowiono nadać przedmiotowej drodze odrębną nazwę, co zapewni przestrzenną regularność i 
przejrzystość systemu adresowego. 
Zaproponowana nazwa otrzymała pozytywną opinię Rady Sołeckiej Moszczenica. 

 

Powyższe propozycje zostały zaakceptowane przez Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej 
Budynków. 

 

 

 

 

         NACZELNIK WYDZIAŁU 

          /-/ Jacek Kmita 

 


