
UCHWAŁA NR XVII/141/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Bycz gmina Bytom Odrzański 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz.713) 

uchwala się co następuje, 

§ 1. Drodze gminnej publicznej Nr 000936F oznaczonej w ewidencji gruntów nr 272/1 położonej w Byczu 
gmina Bytom Odrzański nadaje się nazwę ul. Kwiatowa. 

§ 2. Usytuowanie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2021

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 17 czerwca 2021 r.
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bycz gmina Bytom Odrzański 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do 
wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic adresów (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 125). 

W miejscowości Bycz gmina Bytom Odrzański dla drogi gminnej publicznej Nr 000936F położonej na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 272/1, powstała konieczność nadania nazwy. 

Nadanie nazwy ulicy nie zmieni jej statusu, w dalszym ciągu do budowy, remontu, utrzymania, 
oznakowania będą zobowiązani właściciele terenu, na których zlokalizowana jest przedmiotowa droga. 

Przy drodze powstają nowe domy mieszkalne i celowym jest nadanie numerów administracyjnych, które 
służą bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzują lokalizację nieruchomości. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały.
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