
UCHWAŁA NR XXIX/272/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nadać nazwę: ulica LILIOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 
Murzynowo Leśne, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/22, biegnącej od ulicy Dębowej w kierunku 
północno-zachodnim.  

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/272/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. poz. 1372) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do 

kompetencji Rady Gminy. 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 

ewidencyjnym 125/22 w miejscowości Murzynowo Leśne (obręb Murzynowo Leśne) stanowi 

drogę wewnętrzną będącą własnością osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) 

wymieniona w uchwale droga wewnętrzna spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. 

Pismem z dnia 13 kwietnia 2021r. współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości złożyli wniosek 

o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne proponując nazwę ulica 

LILIOWA. W myśl art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę wszystkich 

współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica LILIOWA.  

Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.  

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.    

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Krzysztof Jankowiak 
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