
UCHWAŁA NR XXXV/336/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ulicy, stanowiącej odcinek drogi gminnej o nr 151232C, łączącej ulicę 
Szymborską z ulicą  Marulewską, oznaczonej geodezyjnie jako:  

1) działka nr 19/1 na arkuszu mapy 74, wpisana do księgi wieczystej nr  
BY1I/00073226/6; 

2) działka nr 20/1 na arkuszu mapy 792, wpisana do księgi wieczystej nr 
BY1I/00056763/7; 

3) część działki nr 1 na arkuszu mapy 74, wpisanej do księgi wieczystej nr  
BY1I/00055113/9; 

4) działka nr 14/4 na arkuszu mapy 793, wpisana do księgi wieczystej nr 
BY1I/00080515/1; 

5) działka nr 14/6 na arkuszu mapy 793, wpisana do księgi wieczystej nr  
BY1I/00056763/7; 

6) działka nr 14/8 na arkuszu mapy  793, wpisana do księgi wieczystej nr 
BY1I/00074543/1; 

7) działka nr 20/2 na arkuszu mapy 792, wpisana do księgi wieczystej nr 
BY1I/00056763/7; 

8) działka nr 21/2 na arkuszu mapy  792, wpisana do księgi wieczystej nr  
BY1I/00056763/7; 

9) działka nr 22/5 na arkuszu mapy 792, wpisana do księgi wieczystej nr 
BY1I/00059062/4, nadaje się nazwę Unii Europejskiej. 

2. Położenie ulicy, o której mowa ust. 1, określa załącznik graficzny  do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/336/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

Id: 41BF9A1C-4FC6-442E-B5B3-892E8F338713. Podpisany Strona 1 z 1



 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/336/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Zgodnie z 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), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,471,1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). 

Ulica, której nadaje się nazwę, usytuowana jest na działkach stanowiących własność 
Miasta Inowrocławia. 

Integracja z demokratycznymi państwami Europy Zachodniej była marzeniem kilku 
pokoleń Polaków. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. rozpoczęło 
historyczny  rozdział w dziejach naszego kraju, dając  nowe, nieosiągalne nam wcześniej 
możliwości rozwoju. Symbolem integracji stały się otwarte granice, swobodny  przepływ 
ludności, towarów, usług  i idei. 

Członkostwo w Unii Europejskiej odgrywa również niezwykle istotną rolę 
w rozwoju Inowrocławia. Miasto umiejętnie i skutecznie ubiega się o pozyskanie środków 
finansowych przeznaczonych na budowę dróg i kanalizacji, rozwój infrastruktury 
gospodarczej, ochronę środowiska, realizację programów z zakresu oświaty, i pomocy 
społecznej. Spośród dziesiątek sfinansowanych ze środków unijnych inwestycji, na łączną 
wartość ponad 170 mln zł, wymienić należy m.in.  projekt ograniczenia niskiej emisji poprzez 
rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu, kontynuowany 
w trzech etapach projekt rozwoju funkcji uzdrowiskowej Miasta, zakup nowych 
ekologicznych autobusów oraz Integralnego Systemu Transportowego. Z istotnym wsparciem 
środków unijnych wybudowana została strategiczna i oczekiwana przez mieszkańców 
obwodnica Inowrocławia. 

Dotacja unijna umożliwiła również budowę nowej ulicy łączącej ulicę Marulewską 
z ulicą Szymborską. Inwestycja ta,  przeprowadzona wspólnie z Gminą Inowrocław, jest 
przykładem realizacji idei przyświecającej Zjednoczonej Europie, tj. porozumienia, 
partnerstwa, wzajemnego szacunku i wspierania swoich działań. Nowo powstała ulica 
znacząco usprawnia połączenie komunikacyjne i jednocześnie otwiera cały szereg  
możliwości inwestycyjnych dla przylegających do niej, zarówno po stronie Miasta 
Inowrocławia,  jak i Gminy Inowrocław, terenów. 

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządnie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych). 
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Z inicjatywą nadania  ulicy określonej w uchwale nazwy Unii Europejskiej, 
wystąpiła grupa 7 radnych (§25 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Inowrocławia). Inicjatywa ta 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Statutową i Nazewnictwa, która wystąpiła 
do Prezydenta Miasta Inowrocławia o przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowym  
zakresie (w trybie określonym w §24 Statutu Miasta Inowrocławia).  

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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