
UCHWAŁA NR XXXV/288/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt.  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zaliczonemu do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 9 czerwca 2022 r. odcinkowi drogi przebiegającemu na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 
716/5, część 2241/1, część 2172,  położonemu w Pyzdrach, stanowiącemu przedłużenie istniejącej ulicy 
Słowackiego, nadaję się również nazwę Słowackiego. 

2. Drodze zaliczonej do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 9 czerwca 2022 r. oznaczonej numerem ewidencyjnym 716/8 położonej w Pyzdrach, której przebieg 
został zaznaczony na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nadaje się nazwę  Leśmiana. 

3. Drodze zaliczonej do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 9 czerwca 2022 r. oznaczonej numerem ewidencyjnym 716/13 położonej w Pyzdrach, której przebieg 
został zaznaczony na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nadaje się nazwę  Nałkowskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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Legenda: 

- ul. Słowackiego (dz. nr geodezyjny 716/5, 2241/1 cz., 2172 cz.) 

- ul. Nałkowskiej ( dz. nr geodezyjny 716/8) 

- ul. Leśmiana (dz. nr geodezyjny 716/13) 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/288/2022

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach
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Uzasadnienie 

Stosowanie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 t.j. ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw 
ulicom i placów publicznych. 

Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom ma charakter aktu ogólnego i jest zaliczana do 
przepisów gminnych. Załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia 
przebiegi dróg w stosunku, do których rozpoczęto postępowanie mające na celu nadanie nazw. Podjęcie 
uchwały nadającej nazwę ulicom pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej 
nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  

Justyna Sosnowska 
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