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Pan Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) przekazuję w załączeniu projekt uchwały z dnia
20.10.202lr. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Januszkowice wraz z
załącznikiem graficznym oraz uzasadnieniem.

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

Projekt uchwały nie budzi

zastrzeżeń pod względem
P rojekt

z dnia 20 października 2021 r.
Zatwierdzony przez................

formalno-prawnym
RADCA PRAW NY

E lżbi

-Pak-ura

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

z d n ia .................... 2021 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Januszkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 lr.
poz. 1372) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2021r.
poz. 1376 i 1595) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, położonej w miejscowości
Januszkowice, na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 78, z arkusza mapy 2, obręb ewidencyjny
Januszkowice, nazwę ulicy „Żwirowa” .
§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy, o której 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.
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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 2021 r.
poz. 1372) 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 już istniejącym budynkiem znajdującym się przy drodze wewnętrznej położonej na działce
ewidencyjnej nr 78, z arkusza mapy 2, w Januszkowicach, który obecnie nie posiada nadanego adresu oraz
wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenami przeznaczonymi pod
zabudowę mieszkaniową, przyległymi bezpośrednio do drogi, zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy dla
w/w drogi.
Proponuje się, by nazwa ulicy w przedmiotowym terenie nawiązywała do występującego pospolicie
kruszywa mineralnego w okolicach drogi tj żwiru, w wyniku eksploatacji którego w poprzednich latach
powstały pobliskie stawy rybne oraz rekreacyjne.
Zatem w projekcie uchwały ujęto, by ulica zlokalizowana na drodze wewnętrznej znajdującej się na działce
nr 78 w Januszkowicach nosiła nazwę "Żwirowa".
Propozycja nadania drodze nazwy ulicy w w/w brzmieniu została przedstawiona do zaopiniowania Radzie
Sołeckiej w Januszkowicach, na której obszarze działania położona jest przedmiotowa droga. Rada Sołecka
zaopiniowała propozycję nadania nazwy ulicy „Żwirowa" pozytywnie i bez uwag.
Działka gruntu nr 78 w Januszkowicach, na której położona jest droga wewnętrzna stanowi własność Gminy
Zdzieszowice oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest
pod realizację celów publicznych: terenów ulic dojazdowych (174KD).
Mając powyższe na względzie, należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.
Sporządził: Michał Kilisz
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