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UCHWAŁA NR LI/434/2014 
RADY GMINY WĄGROWIEC 

z dnia 17 lipca 2014 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Tarnowo Pałuckie 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:  

§ 1. Wewnętrznej drodze dojazdowej, położonej na działce nr 13/11 w miejscowości Tarnowo Pałuckie nadaje się nazwę 
ulica Opata Hermana.  

§ 2. Położenie ulicy, o której mowa w § 1  uwidoczniono w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część 
niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Michał Nogalski 
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Uzasadnienie  

Korzystając ze swoich ustawowych kompetencji zapisanych w art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, 
Rada Gminy Wągrowiec postanowiła podjąć uchwałę o nadaniu nazwy wewnętrznej drodze dojazdowej położonej 
w miejscowości Tarnowo Pałuckie.  

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Wągrowiec nr IGP.Bd.7331-131/08 z dnia 27 października 
2008 r. został wydzielony zespół 10 działek budowlanych wraz z drogą wewnętrzną.  

W związku z powyższym dla nowo powstałych działek należy zapewnić przejrzystość i spójność systemu numeracji 
porządkowej nieruchomości. Nadanie nazwy działce, która ma za zadanie obsługę komunikacyjną przedmiotowych 
nieruchomości ułatwi identyfikację ich położenia i pozwoli uniknąć w przyszłości problemów w zakresie numeracji 
porządkowej.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 260), podjęcie przez 
radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli. 
Właściciele działki nr 13/11 na piśmie wyrazili taką zgodę.  

Zatem podjęcie powyższej uchwały jest celowe i uzasadnione.  

 

  
 

Wójt 
 
 

Przemysław Majchrzak 

 

 


