
RADA MEJSKA
W MOSNE

UCHWAŁA NR LVII/397/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie nadania nazwy „Nad Babinką” drodze w Daszewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. 2013 r.,
poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Nadaje się drodze położonej w Daszewicach, obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 52 1/2, 662/2,
53 1/1, 528/8, nazwę „Nad Babinką”.

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 PP.AC.7430-67/09 z dnia 22 lipca 2009 r.,
zatwierdzającej projekt podziału gruntu, powstała działka o numerze ewidencyjnym 528/8, stanowiąca drogę
wewnętrzną, a w wyniku wydanej decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-99!09 z dnia 3 września
2009 r., zatwierdzającej projekt podziału gruntu, powstały działki o numerze ewidencyjnym 521/2, 662/2
i 531/1, stanowiące drogi wewnętrzne.

Pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. Rada Sołecka wsi Daszewice pozytywnie zaopiniowała nazwę ulicy
dla wyżej wymienionych działek: „Nad Babinką”. Działki o numerach ewidencyjnych 52 1/2, 53 1/1, 662/2,
528/8 stanowią własność 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
(t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

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

.DY

ki

Id: LQTXC-EDAQL-ILTPZ-YSNYT-EyUOA. Uchwalony Strona 1



Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Niniejszy ydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa. Przyb”iżona ska”a 1:8686
Wydrukowano z systemu iGeoMap na podstawie danych PODGiK Poznań. 06022014 06:43
Miasto i Gmina Mosina
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