
UCHWAŁA NR XXX/269/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 
1. W miejscowości Zalasewo istniejącej ulicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, 

jako: 
- działki nr: część 55/4, część 55/109 - ark. 3, część 57/2 - ark. 4, obręb 

Zalasewo, nadaje się nazwę: 
Siewna 

oraz nieruchomości przeznaczonej pod ulicę, która nie posiada nazwy, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków, jako: 

- działka nr 811 - ark. 4, obręb Zalasewo , która stanowi dalszy ciąg układu 
komunikacyjnego ulicy Siewnej, nadaje się nazwę: 

Siewna 
2. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
W miejscowości Zalasewo istnieje ulica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako 

działki numer: część 55/4, część 55/109, część 57/2 z funkcjonującą nazwą Siewna, ujęta 
w rejestrze sieci ulic od 1988 roku. 

W związku z brakiem uchwały nadającej nazwę ulicy przedkłada się niniejszą uchwałę, 
która zatwierdza nazwę ul. Siewna. 

Jednocześnie właściciel działki nr 811 wystąpił z wnioskiem, aby teren przeznaczony pod 
ulicę, stanowił przedłużenie ul. Siewnej i nosił tę samą nazwę. 

W związku z powyższym ulica, w skład której wchodzą ww. działki, otrzymała nazwę: 
Siewna 

Przedmiotowa ulica składa się z działek ewidencyjnych, których właścicielem jest Gmina 
Swarzędz, a działka 811 stanowi własność osoby prawnej. Propozycja przedłużenia nazwy 
zyskała akceptację Rady Sołeckiej wsi Zalasewo oraz Zespołu ds. nazw ulic i placów 
w gminie Swarzędz. 
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