
Projekt

z dnia  8 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W miejscowości Steblów nadaje się nazwę ulicy Słoneczna, drodze wewnętrznej stanowiącej własność 
osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 628/19 z mapy 4. 

2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Mapa ewidencyjna gruntów  
                   nr 4 
 
Województwo: opolskie 
Powiat: Krapkowice 
Gmina: Krapkowice 
Obręb: Steblów 
 

Załącznik do nr  1 do uchwały               
XXIII/     /2013 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 27 listopada 2013 
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zmianami)

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

13) 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 (Dz. U. z 2004
r.Nr 204, poz. 2086, z późn. zm), a także wznoszenia pomników,

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

Właściciel drogi wewnętrznej w Steblowie wystąpił o nadanie nazwy ulicy przy, której zostały wydzielone
działki budowlane. Wobecpowyższego zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

3) wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,

Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

-/-

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

-/-

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnicy:Wydział Spraw Obywatelskich,WydziałGospodarki Komunalnej i Inwestycji,WydziałGospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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