UCHWAŁA NR XVII/117/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 5941)) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 4602)), uchwala się co następuje:
§ 1. Ulicy, zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1266/12 położonej w obrębie Podbrzezie Dolne, nadaje się nazwę „Wichrowe Wzgórze”.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318;
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870.

Uzasadnienie
Przy drodze wewnętrznej w obrębie Podbrzezie Dolne zostały wydzielone działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Część działek jest zainwestowana, część przyszłych inwestorów jest w
trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę.
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, zwrócili się
właściciele drogi i nieruchomości przy których zlokalizowana jest droga, proponując nadanie jej
nazwy „Wichrowe Wzgórze”. Działka na której zlokalizowana jest droga stanowi współwłasność
osób fizycznych.
Warunek wynikający z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że
podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga
uzyskania zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana, jest spełniony.
Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicy pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji
nieruchomości.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych oznakowanie dróg wewnętrznych
należy do zarządcy terenu oraz zgodnie z art. 8 ust. 4 oznakowanie ich połączeń z dogami
publicznymi należy do zarządcy drogi publicznej. W związku z tym nadanie nazwy będzie się
wiązać z wydatkiem finansowym obciążającym budżet Gminy związany z oznakowaniem ulicy
(tablica z nazwą).

