
RADA MEJS
W MOSNE

UCHWAŁA NR LV/391/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie nadania nazwy drodze w Mosinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Nadaje się drodze położonej w Mosinie, obejmującej części działek o numerach ewidencyjnych 2692/18,
2690/3, 2688/3 oraz działki 269 1/3 i 2689/16, nazwę „Jacka Malczewskiego”.

2. Szczegółowe położenie ulicy określonej w 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej
uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wiełkopolskiego.
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Uzasadnienie

W wyniku wydanych decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MT. 7430-35/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.,
nr GG.683l2.18.2011.BT zdnia 24 października 2011 r. oraz GG.BT.7430-128/10 zdnia 2 kwietnia 2012 r.,
zatwierdzających projekty podziałów gruntów oraz decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2008 o ustaleniu
lokalizacji drogi gmimej nr WD.7332-2-2/2008 z dnia 20 marca 2008 r., powstały działki o numerach
ewidencyjnych: 2692/18, 2690/3, 2688/3, 2691/3 i 2689/16, stanowiące drogi.

Działka o numerze ewidencyjnym 2692/18 stanowi własność Gminy Mosina, w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych, które wyraziły zgodę na nadanie przez Radę Miejską w Mosinie nazwy drodze wewnętrznej,
co jest zgodne z art. 8 ust la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 260
z późn. zm.).

Nadanie nazw drogom jest konieczne dla ustalenia adresów dla wydzielonych działek budowlanych.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik nr I.

ulica Malczewskiego w Mosinie.


