
UCHWAŁA NR XIX/333/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy dla obwodnicy miasta Kluczborka 

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) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1.   Nadaje się dla obwodnicy miasta Kluczborka następującą nazwę „30 - lecia Samorządu 
Terytorialnego ”. Obwodnica ta biegnie od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ronda położonego na 
drodze krajowej nr 42 w Kluczborku na ul. Byczyńskiej z nieciągłościami: 

᠆ w miejscu ronda przy ul. Fabrycznej na drodze powiatowej 1318O w Kluczborku, 

᠆ w miejscu ronda przy ul. Wołczyńskiej na drodze krajowej DK 42 w Ligocie Dolnej, 

᠆ w miejscu ronda na drodze powiatowej 1321O w Ligocie Dolnej, 

położonej na działkach stanowiących własność Gminy Kluczbork. 

§ 2.  Usytuowanie obwodnicy, 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 XIX/333/20

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 maja 2020 r.
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UZASADNIENIE

Proponuję nadanie dla obwodnicy miasta Kluczborka biegnącej od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do
ronda położonego na drodze krajowej nr 42 w Kluczborku na ul. Byczyńskiej z nieciągłościami:
- w miejscu ronda przy ul. Fabrycznej na drodze powiatowej 1318O w Kluczborku
- w miejscu ronda przy ul. Wołczyńskiej na drodze krajowej DK 42 w Ligocie Dolnej
-w miejscu ronda na drodze powiatowej 1321O w Ligocie Dolnej
położonej na działkach stanowiących własność Gminy Kluczbork nazwy „30 - lecia Samorządu
Terytorialnego ”
Nadanie takiej nazwy dla tej obwodnicy miasta Kluczborka stanowiącej własność Gminy Kluczbork, będzie
stanowiło zwieńczenie i uhonorowanie wielkiego wysiłku Gminy Kluczbork jako jednostki samorządu
terytorialnego, związanego zarówno z wielkim nakładem finansowym jaki poniosła Gmina Kluczbork jaki i
wielkim nakładem pracy władz samorządowych Gminy Kluczbork, radnych kilku kadencji Rady Miejskiej
w Kluczborku, pracowników samorządowych Gminy Kluczbork projektantów oraz wykonawców, którzy
włożyli swój wkład w powstanie Obwodnicy Miasta Kluczborka
W związku z powyższym proponowaną dla obwodnicy miasta Kluczborka nazwę „30 - lecia Samorządu
Terytorialnego” uważam za w pełni zasadną i proszę Radę Miejską w Kluczborku o przyjęcie stosownej
uchwały.
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