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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka 

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 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się następującą nazwę - ulica „Azaliowa ”, ulicy położonej na działkach oznaczonych 
numerami 23/26 i 13/10 obie ark. m. 1 położonych na terenie wsi Ligota Zamecka stanowiących własność 
Gminy Kluczbork. 

§ 2. Usytuowanie ulicy na działkach, o których 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 jej 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 26 maja 2021 r.
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UZASADNIENIE

Proponuję nadanie nieruchomościom oznaczonym w operacie gruntów i budynków jako działki nr 23/26 i
13/10 obie ark. m. 1 położonym na terenie wsi Ligota Zamecka nazwy ulica „Azaliowa” .
Nadanie takiej nazwy ulicy następuje na wniosek mieszkańców zamieszkałych obecnie przy tej ulicy a
mających adresy na Ligocie Zameckiej, których domy mieszkalne zostaną przenumerowane na adresy przy
ulicy Azaliowej po uprawomocnieniu się niniejszej uchwały. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany
przez Sołtysa oraz Radę Sołecką wsi Ligota Górna i Zamecka. Nadanie nazwy dla tej ulicy istotnie wiąże
się z dalszym nadawaniem dla poszczególnych nieruchomości numerów porządkowych na nowo
powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, co z kolei ma umożliwić szybsze , bezproblemowe dotarcie
pod wskazany adres przez pogotowie, straż pożarną, policję, pracowników poczty oraz wszystkich
potrzebujących .
W związku z powyższym proponowaną nazwę ulicy uważam za w pełni zasadną i proszę Radę Miejską w
Kluczborku o przyjęcie stosownej uchwały.
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