UCHWAŁA NR XXVI/213/2020
RADY GMINY KRAMSK
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/188/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic
w Grąblinie wprowadza się następujące zmiany:
1) treść § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Miodowa działka nr 104 (obręb Anielew)”;
2) treść § 1 ust. 1 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Radosna działki nr 154 (obręb Anielew), 233/8”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Lidźbiński

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10F213EF-07E3-4E83-ACF4-BA5975473E54. podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.
W świetle art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podejmowanie
uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia
pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione
jest nadanie nazw nowo powstałym ulicom.
W uchwale nr XXIV/188/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic
w Grąblinie wszystkie działki znajdują się w obrębie geodezyjnym Grąblin poza dwiema działkami
o numerze ewidencyjnym 104 i 154, które położone są w obrębie geodezyjnym Anielew.
Z uwagi na to, że istniejące zabudowania znajdujące się w miejscowości Grąblin są usytuowane przy
ulicach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 104 i 154 w obrębie Anielew zachodzi konieczność
dokonania zmiany uchwały.
Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
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