
UCHWAŁA NR XXIX/270/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Gruszowej w miejscowości Santocko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2020 poz. 470 ze zm.) 

RADA GMINY KŁODAWA 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się przebieg ulicy Gruszowej w miejscowości Santocko, gmina Kłodawa, obejmującej 
dotychczasowo działki o numerach ewidencyjnych 448/7 oraz 806/9 i ustala się nowy przebieg ulicy 
w granicach działek o numerach ewidencyjnych 448/7, 806/9 i 431/9.  

§ 2. Szczegółowy przebieg drogi, o której mowa w §1 przedstawiony jest na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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                                                  Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kłodawa 
                                                  Nr XXIX/270/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. 

 
 

SANTOCKO 

Dz. nr 806/9 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie m.in. nazw ulic i placów
publicznych.

W związku z wydzieleniem nowej działki drogowej (nr ew. 431/9) położonej na przedłużeniu już
istniejącej ulicy Gruszowej w miejscowości Santocko, gmina Kłodawa, wystąpiła konieczność zmiany jej
przebiegu. Działka ta stanowi własność osób prywatnych. Współwłaściciele działki zostali poinformowani
o proponowanej nazwie i nie wnieśli sprzeciwu. Zmiana przebiegu ulicy została zaopiniowana pozytywnie
przez Radę Sołecką wsi Santocko.

Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na uporządkowanie numeracji adresowej dla nowo wydzielonych
działek położonych przy tej drodze.
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