UCHWALA NR XLV/49112014
RADY MIEJSKlEJ W TOSZKU
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowa w Pniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
594 z p6in. zm.) Rada Miejska w Toszku uchwala., co nast~puje:

0

samorutdzie gminnym G.t. Dz.U. z 2013r. poz.

§ 1. Ul icy bez nazwy, zlokalizowanej w miejscowosci Pni6w na dzialkach nr 9118 , 9/33 obr~b ewidencyjny
Pni6w arkusz 5, b~d<'\.cej drog<\. wewn~trzn<'\. w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
publicznych G.t. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pOin. zm.) nadaje si~ nazw<e: Miodowa.
§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy,

0

kt6rej mowa w §1 w spos6b graficzny obrazuje zal<\.czni k do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwary powierza si<e Burmistrzowi Toszka.

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uprywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz<edowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

Przewodnicz<\.cy Rady
Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka
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UZASADN IENIE

do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniowie.
Dzialki nr 9/18, 9/33 polozone we wsi Pni6w stanowict wlasnosc os6b fizycznych. Zgodnie z Decyzjct
Podzialowct Burmistrza Toszka NRS.683 1.9.20 II.EC z dnia 07.07.2011 r. dzialki te zostaly wydzielolle jako
droga wewn«trzna.
Pismem z dnia 10.02.2014r. (data wplywu 12.02.2014r.) jeden z wsp61wlascicieli wystctPi1 0 nadanie
drodze Ilazwy: Osiedle Pni6w, ul. Miodowa.
Na posiedzeniu Komisji stalych Rady miejskiej w Toszku w dniu 20 marca 2014r. Radni pozytywnie
zaop iniowali nadanie nazwy ul. Miodowa.
Pismami z dnia 03.04.2014r. (data wplywu 04.04.20 14r.), 31.03.2014r. (data wplywu 02.04.2014r.),
31.03.20 14r. (data wplywu 08.04.20 14r.), 19.05.2014r. (data wplywu 20.05.20 14r.) wszyscy wsp61wlasciciele
drogi wyrazili zgod« na nadanie jej nazwy ul. Miodowa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzctdzie gminnym (t.j . Dz.U.
z2013r., poz. 594 z p6tn. zm.) podejmowanie uchwal w sprawie nazw ulic i plac6w b«dctcych drogami
publicm ymi, lub nazw dr6g wewn«trznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz 260 z p6tn. zm.) nalety do wylctcznej wlasciwosci rady gminy. Ponadto
art. 8 ust la ustawy 0 drogach publicznych warunkuje podj«cie przez rad« gminy uchwaly w sprawi e nadania
nazwy drodze wewn«trznej uzyskaniem pisemnych zg6d wlascicieli teren6w, na kt6rych jest ona
zlokalizowana.
Nadanie nazwy ulicy nie zmienijej statusu, pozostanie drogct wewn«trznct.
Podj«cie uchwaly nadajctcej nazw« ulicy jest celowe i w pelni uzasadnione, ponadto pozwoli na
prowaclzenie wlasciwej numeracji porzctdkowej nieruchomosci.
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