
UCHWAŁA NR XLI/346/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 
w Czapurach 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  13  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r.                          
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz na podstawie 
art.  8  ust.  1a ustawy z  dnia 21  marca 1985  r. o  drogach publicznych                            
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2019 r., poz. 2020), Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/269/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 
2013 r. w  sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w  Czapurach (Dz. U. 
z  2013  r., poz.  3186  z  dnia 23  kwietnia 2013  roku), §  1. ust.  1. otrzymuje 
brzmienie:                                                                                                                                   
„§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury, 
stanowiącej działkę gruntu o  numerze ewidencyjnym 206/3, nazwę ulicy 
Wiśniowa”. 

§ 2. Położenie drogi określonej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu 
na mapę Geoportalu Gminy Mosina (System Informacji o Terenie Gminy Mosina). 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/323/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
20 stycznia 2021 roku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/346/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2021 r.
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UZASADNIENIE

Działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 206/3 i 206/4 są własnością Gminy
Mosina, natomiast działka gruntu o numerze ewidencyjnym 132/7 nie stanowi
własności Gminy Mosina.

Działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 206/3 i 206/4 powstały z podziału
działki gruntu o   numerze ewidencyjnym 206. Podział przedmiotowej
nieruchomości został zatwierdzony decyzją Burmistrza Gminy Mosina, znak:
GG.6831.33.2020.BTT z dnia 9 lipca 2020 roku.

Celem podziału przedmiotowej nieruchomości, tj. działki gruntu o  numerze
ewidencyjnym 206, położonej w miejscowości Czapury, była regulacja granic
działki w oparciu o faktyczny stan użytkowania.

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 206, zgodnie z zapisem w ewidencji
gruntów i  budynków (prowadzonej przez Starostę Poznańskiego), posiadała
użytek „dr” – droga, natomiast w rzeczywistości tylko część działki o numerze
ewidencyjnym 206 była wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Oznacza to, iż nowo powstała działka o numerze ewidencyjnym 206/3 stanowi
drogę wewnętrzną i   faktycznie w   rzeczywistości tylko ten fragment
przedmiotowej nieruchomości jest użytkowany jako droga i  tylko ta część
przedmiotowego ciągu komunikacyjnego powinna nosić nazwę ulicy „Wiśniowa”.

Natomiast pozostały fragment przedmiotowej nieruchomości - nowo powstała
działka o numerze ewidencyjnym 206/4, nie jest wykorzystywana jako droga.
Również działka o numerze ewidencyjnym 132/7 nie jest wykorzystywana jako
droga wewnętrzna.

Uchylenie uchwały Nr XXXVII/323/21 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia
20  stycznia 2021  roku jest niezbędne, ponieważ w  przedmiotowej uchwale
zaistniała oczywista omyłka. Oczywista omyłka polegała na nieprawidłowym
wpisaniu w § 1., iż uchyla się cały „§ 1.”, a powinien być uchylony tylko „§ 1.1.”,
natomiast „§ 1.2.” i „§ 1.3.” pozostają bez zmian.

W związku z  powyższym podjęcie uchwały o  zmianie brzmienia uchwały
Nr XXXVII/323/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 stycznia 2021 roku jest
zasadne.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3BB48633-4D60-4A8E-8BD4-0126B2D327E0. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Załącznik 1
	Załącznik

