
UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy „ULICA WIŚNIOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w obrębie wsi Nowa Wieś, zlokalizowanej                         
na działce o numerze ewidencyjnym 78/6 nazwę – ULICA WIŚNIOWA. 

2. Przebieg i granice ulicy opisanej w ust. 1 określa załącznik graficzny stanowiący integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

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

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Miejskiej Rydzyny 

 
 

Roman Skiba 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/132/2020

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 lutego 2020 r.

Do Burmistrza Miasta i Gminy w Rydzynie wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości
o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej położonej w Nowej Wsi, oznaczonej jako działka o numerze
ewidencyjnym 78/6.

Przedmiotowa droga została wydzielona z gruntów prywatnych pod ciąg komunikacyjny dla nowo
wydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową. Działka nr 78/6 stanowi własności prywatną i zgodnie
z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Wniosek o nadanie
nazwy ulicy został potwierdzony zgodą i podpisami wszystkich właścicieli działki nr 78/6.

Nadanie nazwy drodze pozwoli w przyszłości na nadanie numerów porządkowych dla powstających
budynków mieszkalnych w rejonie działki numer 78/6.
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