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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Podlesie 

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

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Widokowa w obrębie wsi Podlesie dla nieruchomości, usytuowanych przy drogach 
wewnętrznych, oznaczonych jako działki numer 100/8, 104/21,  104/38, 104/36, 104/4, 104/22 oraz część 232.  

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia Załącznik do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia....................2022 r. 

Ulica Widokowa we wsi Podlesie 

 
 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 

Proponowana uchwała przedstawiona została w związku z potrzebą wprowadzenia nazwy ulicy co 

pozwoli na usystematyzowanie numeracji porządkowej. Powstałe w wyniku podziału działki będą 

sukcesywanie zabudowywane, a ich ilość oraz numeracja porządkowa na terenach przyległych nie pozwala 

na wprowadzenie przejrzystej numeracji budynków. Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego 

wystąpił do współwłaścicieli działek nr: 100/8, 104/21,  104/38, 104/36, 104/4, 104/22 położonych w 

Podlesiu o wyrażenie zgody na nadanie nazw ulicy oraz przedstawienie własnych propozycji. Wszyscy 

właściciele/wsółwłaściciele wyrazili zgodę na nadanie nazwy ulicy. Prpozycje przedstawione przez nich to 

ulica: Widokowa, Na stoku, Leśna, Opawska, Złota, Górska, Słoneczna, przy czym najczęściej wymieniana 

propozycja to Widokowa. Działka nr 232 położona w Podlesiu stanowi własność Gminy Głuchołazy. 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych nadanie nazwy ulicy należy do wyłącznej 

właściwości rady gminy. 
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