
UCHWAŁA NR XLII/560/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Mostowa” w miejscowości Młyniec Pierwszy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „Mostowa” – ulicy położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy obejmującą działkę 
o numerze ewidencyjnym 200/1 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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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Załącznik do uchwały Nr XLII/560/22 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 
 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. 
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także 
wznoszenia pomników. 

Proponowana do nazwania ulica znajduje się w miejscowości Młyniec Pierwszy obejmującą działkę 
o numerze ewidencyjnym 200/1 (załącznik nr 1. 

Nadanie nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości w sposób zapewniający przestrzenną 
regularność każdego z tych zbiorów oraz unikalność jego elementów w postaci liczb całkowitych 
w przedziale od 1 do n. 

Zaproponowana nazwa ulicy „Mostowa” jest kontynuacją tej samej ulicy znajdującej się w m. Młyniec 
Drugi. Działka stanowi własność Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu (droga powiatowa Nr 2009C). 

Z uwagi na powyższe, w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy „Mostowa” 
w miejscowości Młyniec Pierwszy. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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