Projekt
z dnia 9 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” w Lewinie Brzeskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), oraz art. 8 ust 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, zm. poz. 12, poz. 317; z 2019r. poz. 698,
poz. 730, poz. 1495, poz. 1716, poz. 1693, poz.1815), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy „Bursztynowa” dla drogi wewnętrznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) zlokalizowanej na
terenie stanowiącym współwłasność osób prywatnych, tj. na działce geodezyjnej nr 66/10, obręb Lewin
Brzeski, ark. mapy 16, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW OP1B/00047007/2.
2. Położenie i przebieg ulicy określa szkic graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 66/10 położonej w Lewinie
Brzeskim, o nadanie dla w/w nieruchomości nazwy ulicy. We wniosku przedstawiono propozycję nazwy
„Bursztynowa” wraz z propozycją alternatywnych nazw:
1.ul. Turkusowa.
2.ul. Perłowa.
3.ul. Onyksowa.
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania
pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Z uwagi na fakt, iż wniosek podpisała część właścicieli opisanej nieruchomości, Burmistrz Lewina
Brzeskiego zwrócił się do pozostałych osób z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. W rezultacie,
z pośród 11 właścicieli, dziewięciu zgodziło się na nazwę ulicy „Bursztynowa”, natomiast dwie osoby
zaproponowały nazwę ulicy „Turkusowa”.
Na posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski w dniu 09 grudnia 2019 roku, pozytywnie
zaopiniowano nadanie nazwy ulicy „Bursztynowa”.
W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa”
w Lewinie Brzeskim dla działki nr 66/10, ark. mapy 16, KW OP1B/00047007/2.
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