
UCHWAŁA NR XLV/321/2023 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) i na wniosek współwłaścicieli terenu, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 406/4 
w miejscowości Gizałki nadaje się nazwę: ulica Zaciszna. 

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1, oznaczono w załączniku nr 1 do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały 

nr XLV/321/2023 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XLV/321/2023 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki 

 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu 
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Zgodnie 
z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ww. ustawy na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, a akty prawa miejscowego 
ustanawia rada gminy w formie uchwały. 

Działka ewidencyjna nr 406/4 w miejscowości Gizałki stanowi drogę wewnętrzną, przy której zlokalizowane 
są budynki mieszkalne jednorodzinne. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 
zlokalizowana. Współwłaściciele ww. nieruchomości złożyli wniosek nadanie nazwy ulicy: ulica Zaciszna. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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