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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w zw. z art 6 i 7 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)  Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Konwaliowa” drodze wewnętrznej położonej w Gogolinie, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym jako działka nr 939/31 z k.m. 3, obręb Gogolin 1. 

§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Stan faktyczny: 

Nazwa ulicy na osiedlu Dębowym w miejscowości Gogolin. Nazwa nawiązuje do ulicy Dębowej, która 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zaproponowano nazwę ulicy „Konwaliowa". Na osiedlu będą 
przyjmowane nazwy ulic pochodzące od nazw przyrodniczych (nazwy drzew, roślin i krzewów owocowych). 

Sprawa dotyczy drogi wewnętrznej na terenie gminy, której Gmina Gogolin jest właścicielem. 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) Rada Gminy posiada kompetencje do nadawania drogom wewnętrznym nazw ulic. 

Skutki  finansowe : 

Przyjęcie uchwały spowoduje wydatki związane z oznakowaniem ulicy. Koszty te są zabezpieczone 
w budżecie Gminy Gogolin na rok 2021.
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