
Projekt

z dnia  14 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlikalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 ze zmianami)1) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ,,Pod Lasem’’ ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną zlokalizowaną                         
w miejscowości Zawada, oznaczoną jako działka nr 511/15 karta mapy 7 obręb Zawada, stanowiącą własność 
osoby fizycznej.

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny, na którym kolorem żółtym zaznaczono działkę nr 
511/15 karta mapy 7 obręb Zawada.

§ 2. Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie pisemnego wniosku właściciela działki nr 461/15 karta 
mapy 7 obręb Turawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

1) Dz.U. z 2017 r. poz. 935
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ulica Pod Lasem 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia 25 sierpnia 2017 r.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewntrznej w miejscowości

Zawada.

W wzwiązku z wnioskiem złożonym przez właściciela nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości

Zawada - działki nr 461/15 k.m.7 obręb Zawada o nadanie numeru porządkowego, nastąpiła konieczność

nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej - działki nr 511/15 k.m.7 obręb Zawada. Stanowi ona jedyny

dojazd do zlokalizowanych przy niej działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną min. dla

działki nr 461/15.

Zaproponowana przez wnioskodawcę nazwa ulcy Pod Lasem została zaakceptowana przez Radę Sołecką

i Sołtysa miejscowości Zawada jak również właściciela drogi - działki nr 511/15 oraz właścicieli działek do

których nowa ulica stanowić będzie dojazd.
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