
UCHWAŁA NR XXX/239/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo 

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

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Drodze, stanowiącej własność Gminy Czernikowo, położonej w miejscowości Czernikowo, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 317/7, nadaje się nazwę ulica Złota. 

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO  

UCHWAŁY NR XXX/239/2021 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 września 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z 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 1985r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników należy do 
właściwości Rady Gminy. 

Właściciel nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 317/3 położonej w miejscowości 
Czernikowie wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Czernikowo o nadanie nazwy ulicy drodze stanowiącej 
działkę nr 317/7, będącej własnością Gminy Czernikowo. Przy w/w drodze znajduje się 7 działek 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową, z tego trzy są już zabudowane. W celu ułatwienia 
mieszkańcom spraw związanych z zameldowaniem, prosi o nadanie nazwy przedmiotowej ulicy. 

Nadanie nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, związane jest z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych 
w jej sąsiedztwie. Ponadto nadanie nazwy ulicy służyć będzie bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując 
lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych, porządkowych itp.
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