
Uchwała Nr XLIX/228/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 22 czerwca 2006 r. 

 
w sprawie nadania nazw ulicom 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 
2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 153, poz. 1271, Nr 
116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1454) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Nadaje się drodze gminnej zbiorczej oznaczonej symbolem KZ połoŜonej w 
rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle autostrady A – 4 w 
miejscowości Olszowa nazwę ,,Europejska” 

                   / oznaczona kolorem niebieskim na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej     
  uchwały/ 

2. Nadaje się drodze gminnej lokalnej oznaczonej symbolem KL połoŜonej w 
rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle autostrady A – 4 w 
miejscowości Olszowa nazwę ,, Irlandzka” 

                   / oznaczona kolorem Ŝółtym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały /  
3. Nadaje się drodze gminnej lokalnej oznaczonej symbolem KL1/KD -  połoŜonej 

w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle autostrady A – 4 w 
miejscowości Olszowa nazwę ,,Niemiecka” 

                   / oznaczona kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej     
  uchwały/ 

4. Nadaje się ulicy klasy dojazdowej układu obsługującego oznaczonej symbolem 
KD/Kr – połoŜonej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle  
autostrady A -4 w miejscowości Olszowa nazwę ,, Angielska” 
/ oznaczona kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały/         
 

§ 2. 
 
Ulice, o których mowa w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

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

 
 


