UCHWAŁA NR XXXV/391/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Biedaszków Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875), art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje działce nr 250/13 AM-1 stanowiącym drogę wewnętrzną, znajdującym się w obrębie Biedaszków
Wielki, których położenie określa załącznik do niniejszej uchwały - nazwę ulica Akacjowa.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz

Id: 133294C3-4BD3-46D3-960E-261C1DB34E03. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXXV/391/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

- teren działki nr 150/13 AM-1 obręb Biedaszków Wielki objętej Uchwałą
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/391/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
Z DNIA 28.12.2017 roku
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Biedaszków Wielki

Prace nad Uchwałą podjęto po analizie wniosków współwłaścicieli działki objętej niniejszą
uchwałą, którzy wystąpili do Burmistrza Gminy Trzebnica z wnioskami o nadanie nazwy drodze
wewnętrznej położonej w Biedaszkowie Wielkim ulica Akacjowa. Podjęcie przez radę gminy
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymagało uzyskania pisemnej zgody
wszystkich współwłaścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Z uwagi na powyższe, w związku z brakiem przeciwwskazań do usankcjonowania
wskazanego wyżej wniosku i zaproponowanej nazwy ulicy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1875),
oraz na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) przygotowano projekt niniejszej uchwały.
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