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Przewodniczący Rady Miejskiej
i  L w Zdzieszowicach

Pan Edward Paciorek

Miejskiej załączonego projektu uchwały z dnia
10.07.2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy.

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy „Świętego Tomasza” ulicy położonej w 
miejscowości Rozwadza, na działce ewidencyjnej nr 666/9, arkusz mapy 4, obręb Rozwadza, 
będącej własnością osoby fizycznej.

Z wnioskiem o nadanie nazwy Ulicy dla drogi Wyznaczonej na działce nr 666/9 w Rozwadzy 
zwrócił się właściciel działki nr 666/1, która przylega do drogi, a na której wybudował 
budynek mieszkaniowy jednorodzinny.
Dziaka nr 666/9 służy jako jedyny dojazd prowadzący od drogi wojewódzkiej nr 423 do 
działek budowlanych od nr 666/1 do nr 666/8 w Rozwadzy.
Propozycja nadania nazwy ulicy „Świętego Tomasza” została przedłożona przez właściciela 
działki 666/9 w Rozwadzy.
Zwróciłam się również o przedłożenie propozycji nazwy dla przedmiotowej ulicy do Rady 
Sołeckiej w Rozwadzy, która wyraziła stanowisko, iż podtrzymuje propozycję nadania ulicy 
nazwy „Świętego Tomasza” zaproponowaną przez właściciela działki.
Ponieważ działka ewidencyjna nr 666/9 w Rozwadzy, dla której będzie nadana nażWa ulicy 
stanowi własność osoby fizycznej, to stosownie do zapisów art. 8 ust. la  ustawy o drogach 
publicznych, uzyskano pisemną zgodę właściciela terenu, na nadanie nazwy ulicy.
Nadanie nazwy dla przedmiotowej ulicy pozwoli na nadania adresu porządkowego dla 
budynku mieszkalnego zrealizowanego na działce nr 666/1 w Rozwadzy.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.
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Projekt

z dnia 10 lipca 2015 r. 
Zatwierdzony przez....

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 8 ust. la  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 870), po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości, Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę „Świętego Tomasza” ulicy położonej w miejscowości Rozwadza, na działce 
ewidencyjnej nr 666/9, arkusz mapy 4, obręb Rozwadza, będącej własnością osoby fizycznej.

§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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