
UCHWAŁA NR XXXIII/         /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  29 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Konarzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 
Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. 
Nr 180, poz.  1111, Dz. U. Nr 223, poz.  1458; z 2009 r.  Dz. U. Nr 52,  poz.  420,),  Rada 
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  1.  Drodze gminnej położonej na terenie miejscowości Konarzyce,  obejmującej 
działkę  o   numerze ewidencyjnym 92, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 1 
do uchwały, nadaje  się nazwę:  Akacjowa.

2. Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę o   numerze ewidencyjnym 93, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 2 do 
uchwały, nadaje  się nazwę:  Długa

3.  Drodze  gminnej  oraz  w  części  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości 
Konarzyce,  obejmującej działkę o   numerze ewidencyjnym 107, której przebieg i granice 
przedstawia załącznik nr 3 do uchwały, nadaje  się nazwę:  Leśna.

4. Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę o numerze ewidencyjnym 286, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 4 do 
uchwały, nadaje  się nazwę:  Lipowa

5.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę  o numerze ewidencyjnym 251, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 5 
do uchwały, nadaje  się nazwę: Łąkowa.

6.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę o numerze  ewidencyjnym 53/11 i części działki o   numerze ewidencyjnym 52/35, 
której przebieg  i granice przedstawia załącznik nr 6 do uchwały, nadaje  się nazwę: Okrężna

7.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę  o numerze ewidencyjnym 52/35, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 7 
do uchwały, nadaje  się nazwę: Osiedlowa

8.  Drodze  wojewódzkiej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę o numerze ewidencyjnym 33/1, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 8 
do uchwały, nadaje  się nazwę: Szkolna.



9.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działki o numerze ewidencyjnym 14/10, 14/17 14/22,14/26, 14/32, 14/37, 14/41, 14/44, której 
przebie  i granice przedstawia załącznik nr 9 do uchwały, nadaje  się nazwę: Osiedle Leśne

10.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę  o numerze ewidencyjnym 19/44, której przebieg  i granice przedstawia załącznik nr 
10 do uchwały, nadaje  się nazwę: Osiedle Na Wzgórzu

11.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działkę o numerze ewidencyjnym 26/17, której przebieg i granice przedstawia załącznik nr 11 
do uchwały, nadaje  się nazwę: Osiedle Przy Szosie.

12.  Drodze  wewnętrznej  położonej  na  terenie  miejscowości  Konarzyce,  obejmującej 
działki  o numerze ewidencyjnym 15/4 i 16/4, której przebieg i granice przedstawia załącznik 
nr 12 do uchwały, nadaje  się nazwę: Osiedle Żwirowe.

            §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3.1.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



UZASADNIENIE
 do Uchwały Nr XXXIII/        /2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulicom będącym 

drogami publicznymi lub wewnętrznymi.  W razie nadawania   nazwy drodze wewnętrznej 

zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 

Nr 19 poz. 115) wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest 

ona  zlokalizowana.  W  niniejszym  przypadku  zgody  takie  uzyskano.  Z  tych  względów 

podjęcie uchwały jest zasadne.

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


