
UCHWAŁA NR XX/219/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 470 ze zm.), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie miasta Trzebnica, stanowiącej działki ewidencyjne 
oznaczone numerami: 34, 35/78, 33/1, 5/1 AM-38 oraz część działki ewidencyjnej oznaczonej numerem  
25 AM-38, nadaje się nazwę: ulica Bukowa. 

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 uchwały, pokazany został na załączniku mapowym stanowiącym 
integralną część uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Mateusz Stanisz 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5B8A7DBC-2DB7-454B-ACC2-8B1ED810464C. uchwalony Strona 1



ulica Bukowa

istniejące ulice

granice działek ewidencyjnych

budynki

Załącznik do uchwały Nr XX/219/20

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 30 października 2020 r.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XX/219/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w mieście Trzebnica
w granicach działek ewidencyjnych nr 34, 35/78, 33/1, 5/1 AM-38 oraz w części działki nr 25
AM-38, zwrócił się do Burmistrza Gminy Trzebnica właściciel przyległych nieruchomości, proponując jej
nazwę: ulica Bukowa.

Działki ewidencyjne tworzące przedmiotową drogę stanowią własność Gminy Trzebnica. Uwzględniając
usytuowany w bliskim sąsiedztwie las bukowy, zarządca drogi, tj. Burmistrz Gminy Trzebnica, wyraża
zgodę na zaproponowaną nazwę ulicy.

Z uwagi na powyższe, w związku z brakiem przeciwwskazań do usankcjonowania wskazanego wyżej
wniosku i zaproponowanej nazwy ulicy, na podsatwie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), przygotowano projekt niniejszej
uchwały.
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