
UCHWAŁA NR XLVIII/296/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

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) uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Świebodzice w granicach działki nr 71, 
położonej w obrębie Pełcznica 1, nazwę: Magnoliowa. 

§ 2. Przebieg i granice ulicy określonej w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
   

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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ulica: Magnoliowa, Świebodzice

Wydrukowano z systemu iMPA firmy Geo-System Sp. z o.o. (mswiebodzice.punktyadresowe.pl) dnia 2021-07-28 07:42 

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/296/2021
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic 
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. 

Mając na uwadze perspektywiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji z właścicielami nieruchomości przylegających do działki nr 71,  
położonej w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną, ustalono nazwę ulicy biegnącej wzdłuż ww. 
działki: Magnoliowa. Proponowana do nadania przedmiotowej drodze nazwa podyktowana została jej 
usytuowaniem w pobliżu ulicy Ogrodowej i nawiązuje do tej nazwy tematycznie. 

Nadanie nazwy ulicy jest zgodne z przytoczonymi na wstępie przepisami prawa. W związku 
z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie.
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