
UCHWAŁA NR XX/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

nadania nazwy drodze gminnej w Osieku nad Notecią

Na podstawie art. 5 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 

r. poz. 446) Rada Miejska  w Wyrzysku uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Osiek nad Notecią w sprawie 

nadania nazwy drodze gminnej nr G129331P  położonej na działce o  numerze ewidencyjnym 806 w 

Osieku nad Notecią.

§ 2. Drodze gminnej, określonej w § 1, proponuje się nadać nazwę  „ ul. Widokowa”.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 6 do 13 czerwca 2016 r.

§ 4. Prawo udziału w konsultacjach w sprawie nadania nazwy drodze wymienionej w § 1. uchwały 

mają mieszkańcy zamieszkujący na terenie wsi Osiek nad Notecią, którzy najpóźniej w dniu konsultacji 

ukończyli 18 rok życia.

§ 5. Konsultacje odbędą się poprzez :

1) wyłożenie uchwały w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29 w 

Biurze Obsługi Mieszkańców (pokój nr 1);

2) wywieszenie uchwały w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, 

ul. Bydgoska 29 i we wsi Osiek nad Notecią.

3) opublikowanie uchwały na stronie internetowej www.wyrzysk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

§ 6. 1. Konsultacje polegać będą w szczególności na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców Osieka 

nad Notecią do Burmistrza Wyrzyska innych propozycji w zakresie nazwy drogi gminnej położonej w 

Osieku nad Notecią,  w okresie prowadzonych konsultacji.

2. Złożone propozycje zmian, o których mowa  w ust 1 wraz z opinią Burmistrza Wyrzyska zostaną 

przedłożone Radzie Miejskiej w Wyrzysku.

3. Wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 1 nie są wiążące dla organów gminy i mają charakter 

opiniodawczy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Rymer
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku dotyczącej

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy drodze

gminnej w Osieku nad Notecią

Zgodnie z a rt. 5a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2016 r. poz.

446), w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być

przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 wyżej cytowanej ustawy do wyłącznej właściwości Rady

Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw

dróg wewnętrznych.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce o ewidencyjnym numerze 806 w Osieku nad Notecią

i stanowi własność Gminy Wyrzysk. W związku z wydzieleniem działek przeznaczonych pod budownictwo

mieszkaniowe zachodzi konieczność nadania nazwy przedmiotowej drodze dla potrzeb ustalenia

numeracji porządkowej nieruchomości położonych w obrębie tej drogi.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uważa się za konieczne
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