
DRUK NR 10/XXXVII 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo 

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

§ 1. Nadaje się nazwę „Akacjowa” drodze wewnętrznej położonej na działkach o numerach 520/1, 
522/1, 522/21, 519, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, będących własnością Gminy Gryfino. 

§ 2. Przebieg drogi wewnętrznej określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 
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UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr 520/1, 522/1, 522/21, 519, położonych w obrębie
ewidencyjnym Pniewo, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem: KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej.
Na przylegających do ww. drogi działkach realizowane są nowe budynki mieszkalne,
co wiąże się z koniecznością ustalenia numerów porządkowych dla poszczególnych
nieruchomości.
Zarządzeniem Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 kwietnia 2021 r. w
terminie od 12 kwietnia do 2 maja 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wśród
mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż nowej drogi, w rejonie ulicy Leśnej
i Gryfińskiej w miejscowości Pniewo, obręb Pniewo.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
wpłynęło 11 ankiet, w których 8 właścicieli nieruchomości zaproponowało nazwę nowej ulicy
„Akacjowa”, 2 właścicieli „Akacjowa” i „Magnoliowa” oraz 1 właściciel wskazał zarówno nazwę
„Akacjowa” jak i „Świerkowa”. Nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką
w Pniewie.
Nazwa „Akacjowa” wpisuje się w charakter nazewnictwa ulic występujących w tym rejonie,
takich jak: Leśna, Brzozowa, Sosnowa, Bukowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa
i Topolowa. Nadanie nazwy wyżej opisanej drodze a w dalszym etapie oznaczenie położonych
przy niej nieruchomości poszczególnymi numerami, pozwoli na zachowanie porządku i ładu
przestrzennego w zakresie numeracji porządkowej.
Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawie między innymi nazw dróg
wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy, przedkładam niniejszy projekt
uchwały.

Sporządziła:
Edyta Sztylke
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