
UCHWAŁA NR XXVIII/164/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew - Kolonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co  następuje: 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 392/39, 
398/44, 398/36 i części działki nr 390, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych zlokalizowanej w miejscowości Węglew - Kolonia nadaje się 
nazwę: ul. Osiedle 104. 

2. Ustala się brzmienie nazwy – ul. Osiedle 104. 

3. Przebieg drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 określają załączniki graficzne nr 
1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Drodze wewnętrznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych zlokalizowanej w miejscowości Węglew - Kolonia nadaje się nazwę: 
ul. Książęca. 

2. Ustala się brzmienie nazwy – ul. Książęca. 

3. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/164/2021
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/164/2021
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/164/2021
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do
wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów
publicznych.

Wniosek w sprawie nadania nazwy ulic drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew – Kolonia:

-wpłynął od właściciela tj. Łukasza Sołtysiaka prowadzącego działalność pod nazwą VAN
LOOY Łukasz Sołtysiak, dla działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 392/39,
398/44, 398/36 i części działki nr 390, które przebiegać będą na osiedlu domków
jednorodzinnych. Na dzień 18 stycznia 2021 r. właściciele ww. działek złożyli pisemne zgody na
nazwę ulicy w brzmieniu ” ul. Osiedle 104”,

-z urzędu, dla działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 400, 393/5, 394/5,
392/4, 398/41, 398/38.

Nadanie nazwy drodze wewnętrznej jako: ul. Osiedle 104 i drodze gminnej jako:
ul. Książęca pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej na działkach
budowlanych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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