
UCHWAŁA Nr IV / l 2018

RADY GMINY w Tarnowie Opolskim

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tj.

Dz. U. z 2078, poz. 994 zę zm. ) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 27 marca 1985 r. o drogach

publicznych (tj.Dz.U. z2017 r. poz. żżż2 ze zm. ) Rada Gminy w Tarnowie Opolskim

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się przebieg ulicy ,,Słonecznej" w miejscowości Tarnów Opolski nadanej

dotychczasowodlaczęści dzińękonrż1llż13,ż0I4lż73,2I78l271,20181270,ż02l1270,1437lż67,

17791,266, 2031lż63, ż0321262, ż025lż59, 2034lż58, 20361254, 2040lż50, ż042lż49, 20441246,

ż0461245, ż048l24I, 20521237 , 2059lż32, ż062123l, 2065lż31, 20691316, 44, 970l45, 415l4I7 4Il40,

1|22139 k.m. 3 i 4 obręb Tarnów Opolski o łącznej pow. 2,żI ha, stanowiących własność Gminy

Tarnów Opolski oraz na części dziŃek o nr ż009lż76, 20381353, 20501240, ż0541236, ż0561232,

796141,792140,788140,784139, 181139,778138,775137,772136,769136,766136,763135,760131,

757lż9,754128 k.m. 3 i 4 obręb Tarnów Opolski o łącznej pow. 0,9159 ha, stanowiących własność

osóbftzycznych i ustala się nowy przebieg ulicy,,Słonecznej" dla części działekż1ll273,ż014lż73,

ż178/ż7l, ż0l8lż70, żOżllż70, 14371267, 17791,266, 20311263, 203ż1262, 20ż51259, 20341258,

20361254, ż0401250, 2042lż49, 20441246, 2046lż45, ż048/241, żO5żlż37, 2059123ż, 20621231,

2065123I,20691316, 44,970145, 4l5l4l74ll40, ll22l39 k.m. 3 i 4 obręb Tarnów Opolski o łącznej

pow. 2,ż1 ha, stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski oraz na części dziŃek nr ż009lż76,

20381353, ż050lż40, ż054lż36, ż056lż3ż,796141,792140,788140,784139,78Il39,7,78138,775/37,

77ż136, 769136, 766136, 763135, k.m. 3 i 4 obręb Tarnów Opolski o łącznej pow. 0,6400 ha,

stanowiących własność osób firycznych.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 określa zŃącznik do niniejszej

uchwaĘ.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski

§ 3. UchwaŁa wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Woj ewódawa Opolskiego

Przewodniczący
Rady Gminy
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Załącznik do uchwĄ nr [V/ lż0l9

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dniaZ8 stycznia2}I9 r.

: l -,

ll5€l]]



uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogach
publicznych ( tj. Dz. U. z2017 t. poz.2222)

Celem uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski jest ustalenie nowego przebiegu ulicy
,,Słonecznej", będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, połozonych w jej sąsiedztwie nieruchomości
pr zeznaczonych po d zabudowę.

Podjęcie uchwały o zmianie przebiegu ulicy ,,Słonecznej" jest w pełni uzasadnione.


