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UCHWAŁA NR XLI/..../2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 
w związku z § 6 ust. 1 Statutu Gminy Gniezno nadanego uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 
19 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.6149), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się granicę administracyjną sołectwa Jankowo Dolne, poprzez wyłączenie z obszaru  tego 
sołectwa działki geodezyjnej nr 3. 

2. Zmienia się granicę administracyjną sołectwa Wełnica, poprzez przyłączenie do obszaru tego sołectwa 
działki geodezyjnej nr 3. 

§ 2. Obszar i przebieg granic sołectwa Jankowo Dolne oraz Sołectwa Wełnica określa załącznik mapowy nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/..../2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 30 września 2021 r.
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Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała wieńczy procedurę zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne oraz Wełnica, która 
zapoczątkowana została uchwałą Nr XL/299/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą. 

Zgodnie z uchwałą przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami. Do konsultacji przystąpiło 
61 mieszkańców, 61 głosów oddano za zmianą, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uwzględniwszy wyniki konsultacji podejmuje się uchwałę o zmianie granic.
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