
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie nadania 
nazw ulicom w miejscowości Mokra, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1057). 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z dnia  13 października 2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2022 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mokra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Mokra: 

Lp. Nazwa Nr działki w EGiB Nr drogi 

1 2 Pułku Strzelców Konnych 256, 961 2023S 

2 2 Dywizjonu Artylerii Konnej 338 656004S 

3 12 Pułku Ułanów Podolskich 256 2023S 

4 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 256 2023S 

5 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich 256 2023S 

6 21 Dywizjonu Pancernego 455  

7 płk. Jana Olimpiusza Kamińskiego 114/2, 114/1 656001S 

8 ppłk. Andrzeja Kuczka 454/2, 454/1 2021S 

9 ppłk. Józefa Pętkowskiego 537/1, 537/2, 952/3, 954/1 656005S, 656102S 

10 ppłk Józefa Mularczyka 342/2, 342/1 656003S 

11 ppłk. Kazimierza de Rostwo-Suskiego 538 656005S 

12 ppłk. Stanisława Glińskiego 451 656101S 

13 rotm. Czesława Raczkowskiego 919/2,919/1 656103S 

14 rotm. Jerzego Hollaka 452/2, 452/1  

15 por. Kazimierza Florkowskiego 336, 169 656101S 

16 por. Zdzisława Lubomirskiego 908/1, 256 2023S 

17 ppor. Kamila de Pourbaix 258/2, 258/1 656002S 

18 ks. Henryka Betki 355, 336/2 2022S 

19 Krzyżówka 958  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 18 października 2022 r.
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2. Przebieg ulic o których mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

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

Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ___/___/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/___/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2022 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2022 r. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazw ulicom w miejscowości Mokra. 

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - podejmowanie 

uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych 

w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, należy do właściwości rady gminy. 

Ustalenie nazw ulicom, będącymi przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych przy nich nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie 

ewidencji miejscowości i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368). 

Mokra jest miejscowością o charakterze wieloulicowym, składającą się z 3 głównych ulic przedzielonych 

osiowo drogą powiatową relacji Kłobuck-Zawady,  nadanie nazw ulicom ma na celu polepszenie orientacji 

przestrzennej w miejscowości. 

Do Urzędu Gminy wpływają liczne postulaty dotyczące potrzeby nadania istniejącym na terenie 

miejscowości ulicom nazw. 

Obecnie istniejący system numeracji adresowej jednorodny dla całej miejscowości powstał w połowie lat 

90 XX wieku, od tego czasu miało miejsce wiele podziałów nieruchomości powodujących konieczność 

dodawania oznaczeń literowych przy nr adresowych. 

Nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację dla nieruchomości, m.in. 

służb ratowniczych. 

Nazewnictwo wprowadzanych ulic związane jest z przeszłością historzyczną miejscowości Mokra, i odnosi 

się do bitwy jaka rozegrała się na tutejszych polach 1 września 1939 r. Nazwami ulic zostali uhonorowani 

dowódcy pułków Wołyńskiej Brygady Kawalerii, część z poległych pod Mokrą oraz same pułki WBK. 

Skutki, związane z wejściem w życie uchwały: 

1. Mieszkańcy: 

- zgłoszenie zmiany adresu: Urząd Skarbowy (przy najbliższym kontakcie), ZUS/KRUS, CEIDG 

(przedsiębiorcy), ewidencja gruntów (w zakresie danych podmiotowych), księgi wieczyste, dostawcy wody, 

energii elektrycznej itp., banki, firmy ubezpieczeniowe itp. ; 

- wymiana dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy - niewymagana, dowód rejestracyjny – tak; 

- wymiana tabliczek z nr porządkowym, pieczęci, szyldów itp. 

2. Gmina: zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zmiany w prowadzonych rejestrach. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 18 października 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom 
w miejscowości Mokra 

Termin konsultacji 24 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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