DRUK NR 196
PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina, gmina Halinów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1)) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Daliowa drodze położonej w miejscowości Krzewina, gmina Halinów, stanowiącej
działki ewidencyjne nr 267/5 i nr 268, biegnącej od działki ewidencyjnej nr 84/2 (droga powiatowa) w kierunku
południowym do działki ewidencyjnej nr 267/4, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i podlega rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2019 r. poz 1309, poz. 1696, poz. 1815,
poz. 1571.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470). Właściciel
drogi położonej w miejscowości Krzewina, stanowiącej działki ewidencyjne nr 267/5 i nr 268 złożył pisemny
wniosek o nadanie nazwy na przedmiotową drogę proponując nazwę ulica Daliowa. Nadanie nazwy ulicy
pozwoli na oznaczenie nieruchomości przyległych do drogi numerami porządkowymi od danej ulicy.

