
UCHWAŁA NR XV/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Łowęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.  
Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. W miejscowości Gortatowo, nieruchomościom stanowiącym ulicę, oznaczoną 

w ewidencji gruntów, jako:
- działki nr:  189/28, 189/18, 189/16, 189/26 i 190/17, ark. 6, obręb Gortatowo, nadaje się 
nazwę:

Piękna
2. W miejscowościach Gortatowo i Łowęcin, nieruchomościom stanowiącym ulicę, 

oznaczoną w ewidencji gruntów, jako:
- działki nr: 197/4 część, 189/17 i 189/29, ark. 6, działka nr 197/5, ark. 7 i działki nr: 197/6 
i 197/2, ark. 9, obręb Gortatowo, nadaje się nazwę:

Swojska
3. Szczegółowe położenie przedmiotowych ulic wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchyla się uchwałę nr  XXVII/159/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 
2008r. w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Gortatowo.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XV/147/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 października 2015 r.

Id: D569A303-2689-46E9-B256-EA656FFF157E. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXVII/159/2008 z dnia 26.08.2008r. w

sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Gortatowo nadano nazwy ulicom Piękna i

Swojska.

Numery działek geodezyjnych, wskazane w ww. uchwale, oznaczone wg ewidencji

gruntów uległy zmianie na skutek przeprowadzonych podziałów tych działek. Rzeczona

uchwała nie odpowiadała zatem rzeczywistemu stanowi prawnemu.

Przedmiotowa uchwała uchyla powyższą uchwałę celem usunięcia przedmiotowej

niezgodności.

W związku z powyższym ulicy położonej w miejscowości Gortatowo, nadaje się

nazwę: Piękna dla działek nr: 189/28, 189/18, 189/16, 189/26 i 190/17 oraz ulicy

położonej w miejscowościach Gortatowo i Łowęcin, nadaje się nazwę: Swojska dla

działek nr: 197/4 część, 189/17, 189/29, 197/5, 197/6, 197/2, obręb Gortatowo.

Nieruchomości wchodzące w skład ww. ulic oznaczone w ewidencji gruntów, jako

działki nr: 189/28, 189/18, 189/16, 189/26 i 190/17, są własnością osób fizycznych, a

działki nr: 197/4 część, 189/17, 189/29, 197/5, 197/6 i 197/2, stanowią własność Gminy

Swarzędz.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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