
UCHWAŁA NR XXVI/227/21 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 
roku poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Klonowej” nowej ulicy, położonej na terenie miasta Kolonowskie, stanowiącej odnogę 
ul. Pluderskiej w Kolonowskiem, oznaczonej jako działki gruntu: nr 1316/4, o powierzchni 0,0492 ha, z karty 
mapy 4, obrębu Kolonowskie, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP1S/000055502/7, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich nr 1314/8 o powierzchni 0,0411 ha, nr 1314/10 o powierzchni 0,012 ha, 
nr 1310/4 o powierzchni 0,0492 ha, nr 1309/2 o powierzchni 0,0147 ha, nr 1306/2 o powierzchni 0,0154 ha, nr 
1305/16 o powierzchni 0,0377 ha, nr 1304/6 o powierzchni 0,0545 ha, nr 1303/4 o powierzchni 0,0182 ha, nr 
1302/6 o powierzchni 0,0181 ha, nr 1301/6 o powierzchni 0,0197 ha, nr 1300/4 o powierzchni 0,0159 ha, nr 
1299/3 o powierzchni 0,0225 ha, nr 1298/5 o powierzchni 0,0292 ha, z karty mapy 4, obrębu Kolonowskie, 
ujawnione w księdze wieczystej KW nr OP1S/00056317/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich oraz działki gruntu nr 1311/2 o powierzchni 0,1395 ha, z karty mapy 4, obrębu Kolonowskie, 
ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP1S/00007999/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich 

§ 2. Usytuowanie działek, o których mowa w § 1, przedstawia załącznik mapowy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej Kolonowksiego z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowej 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/227/21

Rady Miejskiej  Kolonowskiego

z dnia 13 grudnia 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami. wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1368). 

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz 
precyzuje lokalizacje nieruchomości dla, m.in., służb ratowniczych, itp. 

Stosownie do powyższych w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kolonowskie. 

Zmiany uchwały dokonuje się w związku z tym iż do zasobu Gminy weszły nowe działki na których 
znajduje się powyższa ulica. 
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