UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 t.j.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1376 ze zm.), za zgodą właściciela nieruchomości, Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:
§ 1. Nazwę odcinka drogi powiatowej nr 1383F „ulica Osiedle Warniki” położonej w Kostrzynie nad Odrą,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 080101_1.0005.87, zmienia
się na nazwę …………………………………………………………….
§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw
dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, także
wznoszenia pomników.
Zgodnie z art. 8 ust. 1a

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana.
W przypadku przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi powiatowej
nr 1383F „ulica Osiedle Warniki” położonej w Kostrzynie nad Odrą, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 080101_1.0005.87 na nazwę:
„Żołnierzy niezłomnych” lub „Rotmistrza Witolda Pileckiego” , wniosek o tę zmianę złożyło kilku
właścicieli sąsiednich działek. Argumentując konieczność dokonania zmiany ww. odcinka drogi
powiatowej, jako najważniejsze wskazali względy bezpieczeństwa związane z czytelnym,
bezproblemowym dojazdem do nieruchomości odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, straż
pożarna, policja). Ponadto aktualnie, w związku z kolejnymi podziałami nieruchomości,
niezbędnym jest prowadzenie w miarę czytelnej numeracji porządkowej budynków, co wiąże się
z wprowadzaniem dodatkowych oznaczeń literowych, jak np. Osiedle Warniki 50AA.
Biorąc pod uwagę funkcjonowania na tym obszarze Samorządu Mieszkańców Osiedla Warniki,
zwrócono się z wnioskiem o zwołanie zebrania w sprawie przedmiotowej zmiany nazwy ulicy.
Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 06.10.2020 roku Zarząd Osiedla Warniki zaopiniował negatywnie ww.
zmianę, bez zwołania zebrania mieszkańców.
Mając na uwadze przywołane powyżej zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych, zwrócono się do właściciela terenu, na którym zlokalizowany jest odcinek drogi
objętej przedmiotową uchwałą o wyrażenie opinii w zakresie powyższej zmiany. Właściciel
tj. Powiat gorzowski, wyraził zgodę na zmianę nazwy odcinka ww. drogi powiatowej, w związku
z czym podjęta została przedmiotowa uchwała.
Zmiana nazwy odcinka drogi powiatowej jest niezbędna w celu prowadzenia prawidłowej
ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, co jest istotne zwłaszcza dla nowo powstającej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na przyległych do drogi działkach.

Id: D76E147F-774F-4921-A404-9B974278284F. Uchwalony

Strona 1

