UCHWAŁA NR XXI /

/20
Projekt- druk Nr

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 września 2020 roku.

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w części zachodniej miasta
Wschowa.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art.40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. 2020 poz. 713) oraz
art. 8 ust.1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. 2020 poz. 470) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się następującą nazwę drodze wewnętrznej położonej w zachodniej części miasta
Wschowa:
Lp.
1.

Nazwa ulicy
Grecka

Numery działek geodezyjnych
(obręb Wschowa)
2320/7

Oznaczenie w mpzp
7KDW – droga wewnętrzna

§2
Przebieg ulicy określonej w § 1 przedstawiono na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska-Walkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
/20
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z dnia września 2020 roku.

UZASADNIENIE
do Uchwały NR
/20
Rady Miejskiej we Wschowie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia
pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.
Ustalenie nowych nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się
z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej
sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi
z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz.U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz.125) .
Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej numerem 2320/7 położonej we Wschowie
zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy przedmiotowej działce, stanowiącej drogę
wewnętrzną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

Stosownie do art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020
poz. 470) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa współwłaściciele dz. nr 2320/7 wyrazili pisemnie
zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
Przy nadawaniu nazwy uwzględniono jednolity charakter nazewnictwa w regionie (tj. m.in.
istniejąca ulica Belgijska, Szwedzka, Estońska) oraz propozycję współwłaścicieli wskazaną
we wniosku.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej, położonej w części zachodniej miasta Wschowa jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła: Anna Staniszewska, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

