
UCHWAŁA Nr XLVIII / l2018

RADY GMINY w Tarnowie Opolskim

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany przebiegu ulicy sosnowej w miejscowości Tarnów opolski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2Ol8, poz. 994 zęr zm. ) oraz arl. 8 ust. la ustawy z dnia żl marca

1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. I], z 2017 r. poz.2222 ze Zm.), Rada Gminy

w Tarnowie Opolskim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmtenia się przebieg ulicy,,Sosnowej" w miejscowości Tarnów Opolski nadanej

dotychczasowo dla części działki o nr 30 k.m. 3 obręb Tarnów Opolski i ustala się nowY

przebieg ulicy,,Sosnowej" w granicach części działek o nr 30 i760131 k.m.3 obręb Tarnow

Opolski.

2. Granice orazptzebieg ulicy wymienionej w ust. l określa zńącznlk do niniejszej uchwałY.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Woj ewodztwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rudolf urban





ZŃącznikdo uchwaĘ nr XLVIII/ lż0I8

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 7ż września 20 1 8 r,





uzasadnienie

Zgodniezart. 18 ust.2 pkt 13 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. IJ. z 2018, poz. 994 zę zm. ) oraz art. 8 ust, 1a ustawy z dnia 2I marca

1 985 r. o drogach publicznych ( tj . Dz. IJ . z ż0l7 r. poz. 222ż ze zm. )

Celem uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski jest zmiana przebiegu istniejącej ulicY

,,Sosnowej" o prawostronną odnogę przedmiotowej ulicy ozrraczoną w ewidencji gruntów

jako działkanr 760131 w miejscowości Tarnów Opolski,

Podjęcie uchwały o zmianie przebiegu ulicy ,,Sosnowej" o drogę stanowiącą

kontynuację dotychczasowej ulicy jest celowy i w pełni uzasadniony, ponadto pozwoli na

wprowadzenie właściwej numeracj i porządkowej nieruchomo ści.




