
 

 

UCHWAŁA Nr V/54/2019 

RADY GMINY OSIELSKO 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018, poz.2068 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 569/9 i nr 569/19 w miejscowości Osielsko, stanowiące 

drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Rybacka”. 

§ 2. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 570/4 w miejscowości Osielsko, stanowiącą drogę gminną, 

nadaje się nazwę ulica „Kutrowa”. 

§ 3. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 569/15 i nr 570/7 w miejscowości Osielsko, stanowiące 

drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Bosmańska”. 

§ 4. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 559/9 i nr 560/4 w miejscowości Osielsko, stanowiące 

drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Szanty ”. 

§ 5. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 168/61, nr 168/54, nr 168/51, nr 168/46, nr 168/37 i nr 

169/16 w miejscowości Osielsko, stanowiące drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Polanka”. 

§ 6. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 533/8 oraz działkę nr 533/20 w miejscowości 

Osielsko, stanowiącej drogę gminną nadaje się nazwę „Aleja Adama Mickiewicza” zgodnie z zaznaczeniem na 

załączniku graficznym Nr 1 do uchwały. 

§ 7. Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 533/8 w miejscowości Osielsko, stanowiącej drogę 

gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Jana Pawła II” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym 

Nr 1 do uchwały. 

§ 8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 574/19 i nr 581/27 w miejscowości Osielsko, stanowiącej 

drogę gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Fregaty”. 

§ 9. Działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2/20 w miejscowości Osielsko, stanowiącej drogę gminną 

dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Krzywa”. 

§ 10. Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 569/16, 560/23, 560/7, 559/10 i nr 558/3, w miejscowości 

Osielsko, stanowiącej drogę gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Jantarowa”. 

§ 11. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 112/12 w miejscowości Niemcz, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Widoki”. 

§ 12. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 112/13, 112/17 i nr 115/15 w miejscowości Niemcz, 

stanowiące drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Zakątek Brzozowy”. 
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§ 13. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/20 w miejscowości Niemcz, stanowiącej drogę 

gminną nadaje się nazwę ulica „Matecznik” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 2 do 

uchwały. 

§ 14. Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/20 oraz działkę nr 6/59 w miejscowości Niemcz, 

stanowiącej drogę gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Łowiecka” zgodnie z zaznaczeniem na 

załączniku graficznym Nr 2 do uchwały. 

§ 15. Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/20 w miejscowości Niemcz, stanowiącej drogę 

gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Ostoja” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 2 do 

uchwały. 

§ 16. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/63 w miejscowości Niemcz, stanowiące drogę gminną, 

nadaje się nazwę ulica „Racławicka”. 

§ 17. Działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 207/12 w miejscowości Niemcz, stanowiącej drogę 

gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Archimedesa”. 

§ 18. Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 173/55 i nr 173/33, w miejscowości Niemcz, stanowiącej 

drogę gminną dopisać do istniejącej nazwy ulicy „Strzelecka”. 

§ 19. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66/48 w miejscowości Niwy, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Górska”. 

§ 20. Części działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 137/2 nr 138, nr 142/9 w miejscowości Niwy, 

stanowiącej drogę gminną nadaje się nazwę ulica „Krośnieńska” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku 

graficznym Nr 3 do uchwały. 

§ 21. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 254/14, nr 254/22, 254/23, 254/38 

w miejscowości Jagodowo, obręb geodezyjny Maksymilianowo, stanowiącej drogę wewnętrzną, nadaje się 

nazwę ulica „Błękitna”. 

§ 22. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 277/76 w miejscowości Żołędowo, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Fotowoltaiczna”. 

§ 23. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów 277/40 w miejscowości Żołędowo, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Innowacyjna” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 4 do 

uchwały. 

§ 24. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów 277/40 w miejscowości Żołędowo, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Nowej Technologii” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym 

Nr 4 do uchwały. 

§ 25. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów 277/40 oraz działki nr 277/49, nr 277/45 

w miejscowości Żołędowo, stanowiącej drogę wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Dobrej Energii” zgodnie 

z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 4 do uchwały. 

§ 26. Części działki oznaczonej w ewidencji gruntów 277/40 w miejscowości Żołędowo, stanowiącej drogę 

wewnętrzną, nadaje się nazwę ulica „Ekologiczna” zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 4 do 

uchwały. 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Benedykt Leszczyński 
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załącznik nr 1 

 do uchwały nr V/54/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 3696



załącznik nr 2  

do uchwały nr V/54/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
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załącznik nr 3  

do uchwały nr V/54/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
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załącznik nr 4  

do uchwały nr V/54/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
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