
UCHWAŁA XVIII/130/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy wewnętrznej  m. Obórki wprowadza następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§1. Ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w Obórkach, w granicach działek nr 
138 i nr 106, arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Olszanka, nadaje się nazwę: "Sielanki". 

§ 2.  Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 
2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały.        

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.                                                                                                                                                           
 
 
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Wanda Galant 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/130/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 14 maja 2020 r. 
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UZASADNIENIE

W związku z faktem, iż działka nr 106 arkusz mapy 1 obrębu Obórki zlokalizowana jest w ciągu

drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 401 z działką nr 138 dla której to została nadana

nazwa ulicy "Sielanki" należało nadać tą samą nazwę ulicy dla działki nr 106. W związku

z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały.
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