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

z dnia .................... 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, będącej własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, stanowiącej 
odnogę ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zlokalizowanej w granicach działek o numerach 
ewidencyjnych: 3400/74, 3274/74, 3281/74 oraz w części w granicach działek nr 2661/85, 3475/85 
i 1795/74 (obręb ewidencyjny: Moszczenica, mapa 2), przedstawionej na załączniku nr 1 do 
uchwały,  

2) ulica Swojska: drodze wewnętrznej, będącej własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, stanowiącej 
odnogę nowo nazwanej ul. Srebrnej, zlokalizowanej w granicach działek o numerach 
ewidencyjnych: 1804/74, 1814/73, 1818/73, 2914/62 oraz w części w granicach działek nr 1795/74 
i 1826/73 (obręb ewidencyjny: Moszczenica, mapa 2), 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. 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
   /-/ Roman Foksowicz 

    I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA







Id: 917699B7-DFEB-48DB-926D-F22750CE4434. Projekt Strona 2 
 

 
UZASADNIENIE 

Uchwałą nr XI.130.2021 z 30 września 2021 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-
Zdrój Rada Miasta nadała nazwy: ul. Srebrna oraz ul. Swojska  drogom wewnętrznym, stanowiącym własność 
Gminy Jastrzębie-Zdrój.  

Zawiadomieniem z 03.11.2021 r. nr NPII.4131.1.1007.2021 o wszczęciu postępowania nadzorczego w 
sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XI.130.2021 organ nadzoru zakwestionował, jego zdaniem, 
nieprecyzyjne określenie lokalizacji przestrzennej nowo nazwanych ulic, zarzucając organowi 
uchwałodawczemu istotne naruszenie art. 2 Konstytucji RP. W ocenie organu nadzoru treść uchwały wraz z 
jej załącznikami jest niejasna i nieprecyzyjna, i na tej podstawie zapowiedział uchylenie Uchwały w całości 
w terminie do 04.11.2021 r. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 04.11.2021 r. nr NPII.4131.1.1007.2021 Wojewoda Śląski stwierdził 
nieważność Uchwały nr XI.130.2021 z 30 września 2021 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście 
Jastrzębie-Zdrój w całości, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w zawiadomieniu. 

W zaistniałej sytuacji postanowiono dostosować się do dyspozycji zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym, 
przedkładając niniejszy projekt uchwały. 

 
 


