
UCHWAŁA NR XXXVII/355/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 

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

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Janczewo o brzmieniu ul. Zielna dla drogi wewnętrznej 
w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1376 ze 
zm.), oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 834/8, obr. Janczewo, gm. Santok. 

§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.   

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/355/2021 

Rady Gminy Santok 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie 
nadania nazwy ulic podejmuje Rada Gminy. 

Nadanie nazwy nastąpi dla drogi wewnętrznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.). 

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi wewnętrznej wystąpili właściciele drogi. 

Warunek wynikający z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2018r., poz. 2068 ze zm.) który stanowi, że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej wymaga uzyskania zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana, jest 
spełniony. 

Nadanie nazwy dla drogi, a w dalszym etapie oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi do 
przedmiotowej drogi, pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego w zakresie numeracji porządkowej. 
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