
UCHWAŁA NR XX/220/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Będkowo 

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 wsi Będkowo, stanowiącej fragment działki nr 58/2 AM-1, 
nadaje się nazwę: ulica Jaśminowa. 

§ 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 
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ulica Jaśminowa

granice działek ewidencyjnych

budynki

Załącznik do uchwały Nr XX/220/20

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 30 października 2020 r.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XX/220/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 PAŹDZIERNIAKA 2020 ROKU

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Będkowo

Wspólwłaściciel działki nr 58/2 AM-1 położonej we wsi Będkowo, zwrócił się do Burmistrza
Gminy Trzebnica z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w granicach części
działki nr 58/2 AM-1. Wniosek zawiera propozycję nazwy: ulica Jaśminowa oraz pisemną zgodę
pozostałych wspołwłaścicieli drogi wewnętrznej.

Mając na uwadze powyższe, w związku z brakiem przeciwskazań do usankcjonowania wskazanego
wyżej wniosku i zaproponowanej nazwy ulicy, 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), przygotowano projekt niniejszej uchwały.
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