
UCHWAŁA NR XXVIII/288/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Drodze gminnej położonej w miejscowości Wierzbinek, obręb geodezyjny Chlebowo przebiegającej 
wzdłuż działki oznaczonej nr ewidencyjnym 155/1 (część wschodnia) nadaje się nazwę ulicy ,,Akacjowa". 2. 
Przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Walicka
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały XXVIII/286/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 03.03.2022 r. Planowana do nadania 
nazwy ulica położona jest wzdłuż działki oznaczonej nr ewidencyjnym 155/1, w miejscowości Wierzbinek, obręb 
geodezyjny Chlebowo, gmina Wierzbinek stanowiąca własność Gminy Wierzbinek. Nadanie nazwy ulicy, będącej 
przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej 
położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową zgodnie 
z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze 
gminy Wierzbinek - Etap III zatwierdzoną Uchwałą Nr XXX/258/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
18 października 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. poz. 
6535.) Ponadto nadanie nazwy drodze ułatwi jej identyfikację w terenie. W dniu 30 listopada 2021 roku Rada 
Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę nr XXV/252/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Wierzbinek określającą zakres i formę konsultacji dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości 
Wierzbinek. W związku z powyższym zamieszczona została informacja o zakresie, terminie i formie (ankieta 
z propozycją nazwy ulicy) przeprowadzanych konsultacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, na 
stronach internetowych urzędu oraz w formie kurendy w sołectwie. Zainteresowanie społeczeństwa zajęciem 
stanowiska w przedmiotowej sprawie było niewielkie. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Wierzbinku 
wpłynęła bardzo mała ilość ankiet wyrażająca opinię w sprawie proponowanej nazwy ulicy, a złożone opinie w tej 
sprawie były pozytywne. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. 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 roku o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 
uchwały w sprawie. 
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