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R A D A  M I E J S K A  
w Zdzieszowicach

»p< 07 -09-  2016
Ilość załs 
podpis...

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poż. 446) przekazuję w załączeniu projekt uchwały z dnia 
07.09.2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach wraz z załącznikiem 
graficznym oraz uzasadnieniem.

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



Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem

Projekt y

z dnia 7 września 2016 r. Efźbieta Mikitów-Pakr 
Zatwierdzony przez...........................

forn? *m%ny

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

z dnia 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „Cicha”, ulicy położonej w miejscowości Zdzieszowice, na działkach ewidencyjnych 
oznaczonych numerami: 286/3, 311/2, 290, 292/3, 281, z arkusza mapy 1 oraz numer 1318 z arkusza mapy 11, 
obręb Zdzieszowice.

§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do 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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Załącznik do Uchwały N r ........... .

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia....... ......... ...2016 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy.

Droga zlokalizowana na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 286/3, 311/2, 290, 292/3, 281, z 
arkusza mapy 1 oraz numer 1318 z arkusza mapy 11, obręb Zdzieszowice, stanowi drogę publiczną, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460; 
zm.; Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 
poz. 903) i nie posiada dotychczas nadanej nazwy ulicy.

O nadanie nazwy ulicy dla powyższej drogi wystąpiła Strona, która wznosi budynek mieszkalny na działce 
przyległej do przedmiotowej drogi.

W związku z tym zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi, z uwagi na konieczność ustalenia 
adresu porządkowego dla wznoszonego budynku przez Stronę przy drodze.

Strona wnioskująca zaproponowała dla drogi nazwę ulicy "Cicha,,.

Burmistrz Zdzieszowic zwrócił się do Zarządu Osiedla Stara Część Miasta w Zdzieszowicach, na którego 
obszarze działania położona jest droga, o zajęcie stanowiska dotyczącego proponowanej nazwy ulicy przez 
wnioskodawcę bądź o przedłożenie innej propozycji nazwy dla ulicy.

Zarząd Osiedla Stara Część Miasta w Zdzieszowicach poinformował, że przychyla się do propozycji nazwy 
ulicy „Cicha”.

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic wnosi o nadanie nazwy ulicy „Cicha" dla przedmiotowej 
drogi.
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