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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zniesienia nazwy ulica Cisowa w Dąbrowie Górniczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontaracie (t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. Znosi się nazwę ulicy Cisowa w Dąbrowie Górniczej, nadaną uchwałą nr XIX/58/77 Miejskiej Rady
Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 1977r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
w sprawie zniesienia nazwy ulica Cisowa w Dąbrowie Górniczej
W dniu 30 czerwca 1977 r. ówczesna Miejska Rada Narodowa w Dąbrowie Górniczej uchwałą nr
XIX/58/77 nadała nazwę ulica Cisowa drodze wewnętrznej położonej w Strzemieszycach. Ww. uchwała
nie wskazywała działek ewidencyjnych, na których droga miała być zlokalizowana. W zasobie
geodezyjnym i kartograficznym ulica Cisowa oznaczona została na działce nr 266/2 w obrębie
Strzemieszyce Małe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, aktualnie w użytkowaniu wieczystym
ArcelorMittal Poland S.A.
W rzeczywistości ulica Cisowa jest często pomijana na planach miasta, przy ulicy Cisowej nie jest
zlokalizowany żaden budynek, nikt z mieszkańców nie posiada adresu zamieszkania przy ul. Cisowej. Ulica
Cisowa nie ma znaczenia gospodarczego, ani komunikacyjnego dla miasta, teren działki nr 266/2
w Strzemieszycach Małych nie odpowiada definicji drogi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).
Wg jednego z właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta, ulica Cisowa nie powinna być
zlokalizowana w Strzemieszycach Małych, lecz winna znajdować się w Strzemieszycach Wielkich w rejonie
węzła dróg krajowych „Sulno”, na działce nr 161/8, stanowiącej własność gminy. Również i w tym miejscu
brak jest w terenie drogi, odpowiadającej definicji art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), brak jest budynków posiadających oznaczenie
porządkowe.
Wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 266/2, obręb
Strzemieszyce Małe, położona jest na terenach zabudowy produkcyjnej (symbol planu 1P zgodnie
z uchwałą Nr VIII/161/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.06.2015 r. Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2015 r. poz. 3502), natomiast działka nr 161/8, obręb Strzemieszyce Wielkie, położona jest na
terenach przemysłowo – usługowych (symbol planu H8APU, H8CZP zgodnie z uchwałą Nr LX/1162/06
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.08.2006 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 118 z 2006 r.
poz. 3346).
Zasadnym jest więc zniesienie nazwy ulica Cisowa w mieście Dąbrowa Górnicza.
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