
UCHWAŁA NR XXII/195/2O20 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 8 ust. la  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 i 1087) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się:

1) nazwę „Klonowa”, ulicy w miejscowości Zdzieszowice, położonej na działkach ewidencyjnych oznaczonych 
numerami 2668 i 2669 z arkusza mapy 6, obręb Zdzieszowice;

2) nazwę „Sosnowa”, ulicy w miejscowości Zdzieszowice, położonej na częściach działek ewidencyjnych 
oznaczonych numerami 1053/11 i 2687/2 z arkusza mapy 6, obręb Zdzieszowice;

3) nazwę „Jodłowa”, ulicy w miejscowości Zdzieszowice, położonej na części działki ewidencyjnej oznaczonej 
numerem 2687/2 z arkusza mapy 6, obręb Zdzieszowice.

§2. Położenie oraz przebieg ulic, o których mowa w § l ,  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.

Id: D926CAB5-DB45-4I49-90B6-4CF8BA7B09ED. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały N r XXII/195/2020 
Rady M iejskiej w Zdzieszowicach 
z  dnia 15 lipca2020 r.

/

0 9 2 6 0 4 n< --------------- ----

Strona I



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi 
lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także 
wznoszenia pomników, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z rozbudową osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Brzozowej w Zdzieszowicach zachodzi 
konieczność nadania nazw ulic dla gruntów przeznaczonych pod urządzenie dróg publicznych, przy których 
powstają nowe budynki mieszkalne jednorodzinne.

Proponuje się, by nazwy ulic w przedmiotowym rejonie nawiązywały do kolejnych gatunków drzew, co 
będzie stanowić kontynuację już rozpoczętego nazewnictwa ulic w tej okolicy - ulicy Brzozowej.

Zatem w projekcie uchwały ujęto, by ulice dla przyszłych dróg nosiły nazwy:

- ulica „Klonowa” zlokalizowana na działkach nr: 2668 i 2669 w Zdzieszowicach,

- ulica „Sosnowa” zlokalizowana na działkach: w części nr 1053/11 i w części nr 2687/2 w Zdzieszowicach,

- ulica „Jodłowa” zlokalizowana w części na działce nr 2687/2 w Zdzieszowicach.

Propozycje w/w nazw ulic zostały przedstawione do zaopiniowania Zarządowi Osiedla „Stare Osiedle" 
w Zdzieszowicach, na którego obszarze działania położone będą przyszłe ulice, który je zaopiniował 
pozytywnie i bez uwag.

Działki gruntu nr 2668, 2669, 1053/11 i 2687/2 w Zdzieszowicach, dla których nadaje się nazwy ulic 
stanowią własność Gminy Zdzieszowice oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczone są pod realizację celów publicznych: terenów ulic lokalnych (L) i terenów dróg 
lokalnych (D).

Mając powyższe na względzie, należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

Sporządził: Michał Kilisz
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