
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w miejscowości Ligota Zamecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693 z późn. zm.) za zgodą właściciela drogi wewnętrznej, Rada Miejska w Kluczborku uchwala co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się następującą nazwę - ulica „Stokrotkowa ”  drodze wewnętrznej położonej na działce 
oznaczonej numerem 56/1 ark.m. 1 położonej w miejscowości Ligota Zamecka. 

§ 2. Usytuowanie działki, o której mowa w §1 przedstawia załącznik mapowy. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 września 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Proponuję nadanie dla drogi wewnętrznej oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 56/1 ark. m. 1 
położonej na terenie miejscowości Ligota Zamecka nazwy ulica „Stokrotkowa”. 
Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy ulicy wystąpił jeden z właścicieli nieruchomości położonych przy tej 
drodze wewnętrznej. 
Gmina Kluczbork prowadząc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uzyskała zgodę 
właściciela tej drogi wewnętrznej, na nadanie takiej nazwy. 
Sołectwa Ligota Górna i Zamecka w dniu 1 września 2022 r. pozytywnie zaopiniowało nadanie takiej nazwy 
dla tej drogi wewnętrznej. 
Ponadto nadanie nazwy dla tej drogi wewnętrznej umożliwi łatwiejsze i szybsze dotarcie pod wskazany 
adres przez pogotowie, straż pożarną, policję oraz pracowników poczty. 
W związku z powyższym proponowaną nazwę dla tej drogi wewnętrznej, uważam za w pełni zasadną i 
proszę Radę Miejską w Kluczborku o przyjęcie stosownej uchwały. 
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