
UC H W A Ł A  Nr VII / 68 / 07 
 

Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 maja 2007 roku 
 

 
 
w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Półwieś. 
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm./ oraz Zarządzenia 
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych                         
w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości /M.P. Nr 30, poz. 
197/ Rada Gminy Spytkowice  
 

u c h w a l a , co następuje 
 

§ 1 
Nadaje się nazwy ulic we wsi Półwieś: 

1. ulica Wąwozowa (droga od P. Gawęda Półwieś 137 w stronę stacji PKP) 
2. ulica Kulowska (droga koło P. Czechowicza) 
3. ulica Brzezie (droga koło fermy drobiu do drogi krajowej) 
4. ulica Zatorska (droga krajowa przebiegająca przez wieś) 
5. ulica Widokowa (droga przebiegająca przez przysiółek Skotnica) 
6. ulica Brzozowa (droga od zabudowań oznaczonych nr 62 w kierunku wschodnim) 
7. ulica Polna (droga od zbiorników wodnych w kierunku wsi ) 
8. ulica Leśna (droga od sklepu w kierunku lasu) 
9. ulica Krótka  (droga w kierunku zabudowań oznaczonych nr 99) 
10. ulica Górna (droga od kuźni do zabudowań oznaczonych nr 27) 
11. ulica Mostowa (droga od zabudowań oznaczonych nr 108 w kierunku zabudowań 

oznaczonych nr 51) 
12. ulica Nad Potokiem (droga nad potokiem od mostu do zabudowań oznaczonych                        

nr 146) 
13. ulica Kolejowa (droga od zabudowań oznaczonych nr 155 w kierunku torów 

kolejowych) 
14. ulica Świętego Floriana (droga od remizy w kierunku drogi krajowej) 
15. ulica Rzeczna (droga koło zabudowań oznaczonych nr 132 do zabudowań 

oznaczonych  
nr 139) 

Przebieg ulic określony jest na załączniku graficznym do uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 

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


