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UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się pisownię nazwy ulicy Szopena z „Szopena” na „Chopina”.

§ 2. Zmienia się nazwę ulicy Szosa Świętowska z „Szosa Świętowska” na „Szosa do Świętajna”.

§ 3. W uchwale Nr 17 Miejskiej Rady Narodowej w Olecku z dnia 5 kwietnia 1948 r. uchyla się punkty: 5, 18, 19, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 34, 35.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Program „Źródło” służący do obsługi rejestrów państwowych wymaga, aby nazwy w nich zawarte były zgodne
z brzmieniem ustalonym w obowiązujących uchwałach. Ich analiza wykazała, że w jednym przypadku występuje
niezgodność pisowni, a w drugim niezgodność brzmienia nazwy ulicy. W uchwale Nr 17 Miejskiej Rady Narodowej w Olecku
z dnia 5 kwietnia 1948 r. występują nazwy: Szopena i Szosa Świętowska, natomiast we wszystkich dokumentach
urzędowych używane są nazwy ulic: Chopina i Szosa do Świętajna. W tej sytuacji zachodzi konieczność wprowadzenia
zmian nazw ulic zawartych w ww. uchwale. Proponowane zmiany nie będą skutkowały ponoszeniem jakichkolwiek kosztów
przez mieszkańców, a uporządkują jedynie istniejący stan faktyczny.

W celu uregulowania obowiązującego nazewnictwa ulic, placów i osiedli konieczne jest usunięcie z obrotu
prawnego nadal obowiązujących punktów uchwały Nr 17 Miejskiej Rady Narodowej w Olecku z dnia 5 kwietnia 1948 r.:

5 – dotyczy nazwy Szosa Wydmińska - obecnie ul. 11 Listopada - nazwa nadana uchwałą Nr V/36/07 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r.;

18 – dotyczy nazwy Droga na Zielonówek;

19 – dotyczy nazwy Droga od Transformatorów;

24 – dotyczy nazwy Trakt Markowski - obecnie Szosa do Krupina - nazwa nadana uchwałą Nr V/36/07 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r.;

25 – dotyczy nazwy ulicy Bocznej;

27 – dotyczy nazwy ulicy Ogrodowej;

28 – dotyczy nazwy ulicy Wiosennej;

29 – dotyczy nazwy ulicy Ślepej;

30 – dotyczy nazwy ulicy Letniej (przy ul. Targowej);

34 – dotyczy nazwy ulicy Polnej;

35 – dotyczy nazwy ulicy Działkowej.

Uchylane punkty uchwały dotyczą ulic już nieistniejących lub ulic, których nazwy zostały nadane innymi uchwałami.
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