
UCHWAŁA NR XII/84/2019
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 30 grudnia 2019 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) i za zgodą właściciela terenu, Rada Gminy Gizałki 
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać drodze wewnętrznej w miejscowości Gizałki nazwę: ulica Powstańców Styczniowych.

§ 2. Ulica zlokalizowana jest na działce nr 761 położonej w Gizałkach.

§ 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



Uzasadnienie
do uchwały nr XII/84/2019
Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki.

W dniu 26 września 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla
nowo wybudowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 287 w miejscowości Gizałki.
Działka ta położna jest przy drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 761, która stanowi własność
Gminy Gizałki. Z uwagi na to, że ww. droga nie posiada nazwy, zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy.

W dniu 13.06.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek uczniów Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Gizałkach z prośbą o konsultacje społeczne i rozważenie możliwości upamiętnienia bohaterskich
kosynierów nazwaniem ich imieniem jednej z ulic. Rada Sołecka w Gizałkach zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy: ulica Powstańców Styczniowych dla tej ulicy.

W dniach od 18.11.2019 r. do 03.12.2019 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Gizałki,
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. W wyznaczonym
terminie nie zgłoszono żadnych uwag do proponowanej nazwy ulicy oraz nie zgłoszono innych propozycji
nazwy dla tej ulicy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




