
 

 

UCHWAŁA NR XII/77/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

z dnia 22 września 2015 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Paczkowie 

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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Paczkowie postanawia: 

§ 1.1. Ulicy, położonej w Paczkowie, na drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 3.14.KDD, obejmującej cześć miasta Paczków, której przebieg przedstawiony jest 

na załączniku graficznym nr 1 linią pogrubioną i kolorem żółtym, nadać nazwę: rtm. Witolda Pileckiego. 

Dopuszcza się zapis skrócony nazwy ulicy: rtm. Pileckiego. 

2. Ulicy, położonej w Paczkowie, na drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 3.16.KDD, obejmującej cześć miasta Paczków, której przebieg przedstawiony jest 

na załączniku graficznym nr 2 linią pogrubioną i kolorem różowym, nadać nazwę gen. Augusta Fieldorfa 

„Nila”. Dopuszcza się zapis skrócony nazwy ulicy: gen. Fieldorfa „Nila”. 

3. Ulicy, położonej w Paczkowie, na drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 3.17.KDD, obejmującej cześć miasta Paczków, której przebieg przedstawiony jest  

na załączniku graficznym nr 3 linią pogrubioną i kolorem zielonym, nadać nazwę gen. Stefana Grota - Roweckiego. 

Dopuszcza się zapis skrócony nazwy ulicy: gen. Grota - Roweckiego. 

4. Ulicy, położonej w Paczkowie, na drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 3.15.KDD, obejmującej cześć miasta Paczków, której przebieg przedstawiony jest 

na załączniku graficznym nr 4 linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym, nadać nazwę mjr Hieronima 

Dekutowskiego. Dopuszcza się zapis skrócony nazwy ulicy: mjr Dekutowskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Paczkowie 

 

Wiesław Jan Barabasz 
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