
UCHWAŁA NR XVI/129/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2020 r. poz. 470) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Godziesze Wielkie  

w miejscowości Stobno Siódme, obręb ewidencyjny Stobno VI VII,  na działce nr 233/6, nadaje 

się nazwę ulica „Świerkowa”.  

2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich i w miejscowości Stobno Siódme. 
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Mirosława Kobyłka 
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Załącznik do uchwały Nr  

XVI/129/2020 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 30 marca 2020 r. 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XVI/129/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme.

Nadawanie nazwy ulicom, stanowi wyłączne uprawnienie rady gminy określone

w art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.

poz. 506 z późn. zm.)

W związku z powstającą nową zabudową w miejscowości Stobno Siódme i koniecznością

nadania jej numerów porządkowych oraz złożoną propozycją nadania nazwy ulicy przez właściceli

działki , nadaje się nazwę „Świerkowa” drodze wewnętrznej (ulicy) obejmującej działkę nr 233/6

w miejscowości Stobno Siódme, obręb ewidencyjny Stobno VI VII , gmina Godziesze Wielkie.

Uzyskano pisemną zgodę właścicieli działki, stanowiącej przedmiotową drogę wewnętrzną.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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