DRUK NR 419
PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Zagórze, 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Zagórze, gmina Halinów:
1) ulica Echa Leśnego - drodze stanowiącej działki ewidencyjne nr 39, nr 50/1, nr 51/1, nr 54/1, nr 61/6, nr
62/3 i nr 37/12 biegnącej od działki nr 9/2 - ulicy Sarniej w kierunku wschodnim do granicy
z miejscowością Michałów w gminie Halinów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) ulica Kawki - drodze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66, biegnącej od działki nr 9/2 - ulicy
Sarniej w kierunku wschodnim do działki ewidencyjnej nr 47, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi. Działki ewidencyjne nr 39, 50/1,
51/1, 54/1, 61/6, 62/3, i 37/12 stanowią własność Gminy Halinów, natomiast działka nr 66 jest we władaniu
Gminy Halinów. Wnioski o nadanie nazw ulicom na przedmiotowe działki, położone w miejscowości
Zagórze zostały złożone przez sołtysa wsi Zagórze w gminie Halinów oraz mieszkańców Zagórza.
Proponowane nazwy - ulica Echa Leśnego i ulica Kawki nie występują na terenie gminy Halinów. Podjęcie
uchwały o nadaniu nazwy ulicom umożliwi oznaczenie numerami porządkowymi budynków istniejących i
prognozowanych do wybudowania na działkach przyległych do przedmiotowych dróg.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r.
poz. 130.

