UCHWAŁA NR XLIX/311/2018
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy Ks. Andrzeja Echausta w Zębowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:
§ 1. Drodze na terenie miejscowości Zębowo, na odcinku od ulicy Lipowej do granic administracyjnych
miejscowości Zębowo, położonej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 439 i 514 – obręb Zębowo nadaje
się nazwę „Ulica Ks. Andrzeja Echausta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XLIX/311/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 września 2018 r.
Podczas zebrania wiejskiego mieszkańców Sołectwa Zębowo w dniu 21 sierpnia 2018 r. podjęto
jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Ks. Andrzeja Echausta w Zębowie w celu
upamiętnienia osoby pierwszego proboszcza Parafii Zębowo, wobec powyższego zaistniała konieczność
nadania nazwy ulicy, która do tej pory nazwy nie posiadała. Powyższa ulica znajduje się na działkach
oznaczonych geodezyjnie nr 439 i 514 – obręb Zębowo. Jest to fragment drogi od ul. Lipowej prowadząca
w kierunku miejscowości Lewice do granic administracyjnych miejscowości Zębowo.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska podejmuje uchwały w sprawach herbu gminy, nazw
ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), a także
wznoszenia pomników. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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