
UCHWAŁA NR XXVII/247/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo: 

- Lipowa - drodze oznaczonej w rejestrze gruntów jako część działki ewidencyjnej nr 111/93, część działki 
ewidencyjnej nr 111/197 oraz działki nr 111/198, 111/165, 111/95, 111/164. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.). Planowana do nazwania ulica położona jest w obrębie 
Głogowo na działkach o numerach ewidencyjnych 111/198, 111/165, 111/95, 111/164, oraz na części 
działek o numerach ewidencyjnych 111/93, 111/197. Działka nr 111/93 stanowi własność Gminy Obrowo, 
natomiast pozostałe działki są własnością osoby prywatnej, która wystąpiła o nadanie nazwy ulicy 
i wyraziła na to zgodę. Spośród przedstawionych propozycji, nazwa „Lipowa”, uzyskała akceptację Sołtysa 
Sołectwa Głogowo. Nadanie nazwy ulicy pozwoli na ustalenie numeracji porządkowej dla nieruchomości 
położonych przy tej ulicy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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