
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR   /2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 listopada 2022r. 

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) Rada Gminy Przemęt uchwala, co 

następuje: 

 § 1. Drogom wewnętrznym, stanowiącym własność osób prywatnych, położonym 

w miejscowości Bucz,  nadaje się następujące nazwy ulic: 

1. Ulica Morelowa – obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1028/3 i część działki 

o numerze geodezyjnym 1028/22, 

2. Ulica Wiśniowa – obejmująca część działki o numerze geodezyjnym 1028/22,  

3. Ulica Malinowa – obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1028/2 i część działki 

o numerze geodezyjnym 1028/22. 

 § 2.  Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny określający przebieg 

dróg – ulica Morelowa, Wiśniowa i Malinowa. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

         Przewodniczący  

               Rady Gminy 

 

           Elżbieta Wita 

 

 

 

  



 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   / 2022 

Rady Gminy Przemęt  

z dnia 29 listopada 2022r.  

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz 

 

 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia 

pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. 

Drogi wewnętrzne o numerach ewidencyjnych: 1028/2, 1028/3 i 1028/22 w miejscowości 

Bucz, stanowią własność osób prywatnych.  Osoby te wystąpiły z wnioskami o nadanie nazw 

ulic, proponując jednocześnie nazwy ulic: ulica Morelowa – dla drogi oznaczonej numerami 

geodezyjnymi 1028/3, 1028/22 (część), ulica Wiśniowa – dla drogi  oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1028/22 (część),oraz ulica Malinowa – dla drogi oznaczonej numerami  

geodezyjnymi 1028/2, 1028/22 (część).  Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1693)  właściciele złożyli pisemne oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na nadanie wyżej wymienionym ulicom  nazw.  Rada Sołecka wsi Bucz 

pozytywnie zaakceptowała  zaproponowane przez właścicieli dróg nazwy. 

Ustalenie nazw ulic, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Nadanie nazw ulic służy również  bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje dla 

nieruchomości,  między innymi dla służb ratowniczych, itp. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

            Wójt Gminy Przemęt  

                       /-/Janusz Frąckowiak 


