
UCHWAŁA NR LIII/466/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2014r. 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 (Dz.U. z 2022r., 
poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Santok Nr XLIII/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Janczewo zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: "Nadaje się nazwę ulicy 
w miejscowości Janczewo o brzmieniu ul. Jaśminowa  dla drogi wewnętrznej w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.) 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek  242/6, obr. Janczewo i 839/4, obr. Janczewo''. 

§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z dnia 
29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo, który otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 5. 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 LIII/466/2022 

Rady Gminy Santok 

z dnia 14 grudnia 2022 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 ulicy podejmuje Rada Gminy. 

Celem uchwały jest nadanie nazwy dla dalszej części istniejącej już ul. Jaśminowej w Janczewie tj. dla 
dz. nr 839/4, obr. Janczewo. 

Nadanie nazwy dla dalszej części drogi pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego w zakresie numeracji 
porządkowej. 
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