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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zniesienia nazwy ulica Kaczeńców 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 Kaczeńców w Dąbrowie Górniczej, nadaną uchwałą nr XIX/62/80 Miejskiej
Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 1980r.
§ 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 Kaczeńców w Dąbrowie Górniczej
W dniu 27 listopada 1980 r. ówczesna Miejska Rada Narodowa w Dąbrowie Górniczej uchwałą nr
XIX/62/80 kompleksowi ulic położonych w Dąbrowie Górniczej przylegających do ulicy Działki nadała
nazwy Kaczeńców, Storczyków, Bratków, Jaskrów . Ww. uchwała nie wskazywała działek ewidencyjnych,
na których drogi miały być zlokalizowane. Ulice opisane w tej uchwale nadającej miedzy innymi nazwę
ulicę Kaczeńców zlokalizowane są w rejonie działek ozn. geod nr 137, 110, 111/2, km 68, obręb Dąbrowa
Górnicza. Wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce ozn. geod. nr 137,
km 68, obręb Dąbrowa Górnicza, utrzymuje się przebieg istniejących ulic dojazdowych (symbol D1/2) o
szerokości w liniach rozgraniczających min 10,0m i szerokości jezdni min. 5,5m., wyznacza się nowe ulice
dojazdowe ( symbol D 1/2)-są to ulice: Kościelna, Działki, Siedmiu Szewców, Jaskrów, Bratków i
Storczyków oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 42MU), natomiast na
działce ozn. geod. nr 110, km 68, obręb Dąbrowa Górnicza utrzymuje się przebieg istniejących ulic
dojazdowych (symbol D1/2) o szerokości w liniach rozgraniczających min 10,0m i szerokości jezdni min.
5,5m., wyznacza się nowe ulice dojazdowe ( symbol D 1/2)-są to ulice: Kościelna, Działki, Siedmiu
Szewców, Jaskrów, Bratków i Storczyków oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(symbol 42MU i 43MU), na działce ozn. geod. nr 111/2, km 68, obręb Dąbrowa Górnicza, utrzymuje się
przebieg istniejących ulic dojazdowych (symbol D1/2) o szerokości w liniach rozgraniczających min 10,0m
i szerokości jezdni min. 5,5m., wyznacza się nowe ulice dojazdowe (symbol D 1/2)-są to ulice: Kościelna,
Działki, Siedmiu Szewców, Jaskrów, Bratków i Storczyków, zgodnie z uchwałą Nr VI/110/2003 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.02.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. poz. 1180).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na tym terenie drogi będącej ulicą
Kaczeńców. Ponieważ nie ma możliwości określenia jej położenia, ulica nie funkcjonuje też w zasobach
geodezyjnych, brak jest budynków posiadających oznaczenie porządkowe przy ul. Kaczeńców. W
rzeczywistości ulica Kaczeńców jest pomijana na planach miasta, przy ulicy Kaczeńców nie jest
zlokalizowany żaden budynek, nikt z mieszkańców nie posiada adresu zamieszkania przy ul. Kaczeńców.
Działki ozn. geod. nr 137, 110, 111/2, km 68, stanowią połączenie ulicy Działki i Bratków.
Ponadto zgodnie z uchwałą nr 2355/201/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia
02.10.2008r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, ulica
Kaczeńców nie figuruje w wykazie dróg gminnych o charakterze publicznym.
Zasadnym jest więc zniesienie nazwy ulica Kaczeńców w mieście Dąbrowa Górnicza.
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