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UCHWAŁA NR L1XJ427/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania nazwy „Topolowa” drodze w Pecnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirmym (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 Pecnej, obejmującej w całości działki o numerze ewidencyjnym 326/1
i 353/8 oraz w części działkę ewidencyjną: 417/5, nazwę „Topolowa”.

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 Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W wyniku wydanej decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PN 7414-21/2000 z dnia 23 marca 2000 r.,
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości złożonej z działek 326 i 353, powstały działki o numerach
ewidencyjnych 326/1 i 353/8, stanowiące drogi. Wymienione działki gruntu stanowią własność osób
fizycznych, które pismem z dnia 6 maja 2013 r. 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
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). Działka 417/5, obręb Pecna, stanowi własność Skarbu Państwa,
a pismem z dnia 21 maja 2013 r. Starosta Poznański wyraził zgodę na nadanie nazwy części przedmiotowej
działki.

Nadanie nazwy drodze jest konieczne dla ustalenia adresów dla wydzielonych działek budowlanych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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