
UCHWAŁA NR XXV/356/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy "Truskawkowa" w miejscowości Grębocin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „Truskawkowa” – ulicy położonej w miejscowości Grębocin oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki numer 600/17, 603/6 i 603/10 oraz w załączniku graficznym  
do uchwały Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego z 2010 r., nr 149 poz. 1848) symbolem B KD 20-D zgodnie z wycinkiem z planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowiącym załącznik Nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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http://www.bip.uwoj.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_journal&rok=2009&nr=9
http://www.bip.uwoj.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_journal&rok=2009&nr=9


Załącznik do uchwały Nr XXV/356/20 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 
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Uzasadnienie

Proponowana do nazwania ulica znajduje się w obszarze gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Nadanie nazwy jest niezbędne dla utworzenia ciągu zbiorów numerów
porządkowych nieruchomości w sposób zapewniający przestrzenną regularność każdego z tych zbiorów
oraz unikalność jego elementów w postaci liczb całkowitych w przedziale
od 1 do n.

Działki o numerach ewidencyjnych 600/17 i 603/6 stanowią własność prywatną. Współwłaściciele
danych nieruchomości gruntowych są wnioskodawcami nadania nazwy ulicy i proszą o nadanie nazwy
również dla tych działek.

Zaproponowana nazwa ulicy "Truskawkowa" nie znajduje się w spisie istniejących nazw
w granicach administracyjnych gminy Lubicz. Nazwa została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Sołecką
wsi Grębocin.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie
uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do
wyłącznej kompetencji właściwości Rady Gminy.

Z uwagi na powyższe, w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy „Truskawkowa”
w miejscowości Grębocin.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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