UCHWAŁA NR LVI/451/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 06 Miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Jagodowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Żurawinowej,
składającej się z działki ozn. nr geodez. 10/29 stanowiącej własność osób fizycznych oraz części działki 1192 stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kościerzyna, przedstawionej na załączniku graficznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
W związku z wnioskami w sprawie nadania numerów porządkowych nieruchomości, zaistniała konieczność nadania nazwy
drodze wewnętrznej wymienionej w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację oraz uporządkowanie numeracji
adresowej położonych przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten proces Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432). Zgodnie z art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Burmistrz
Miasta Kościerzyna wystąpił z wnioskiem do właścicieli części przedmiotowej drogi o wyrażenie zgody na nadanie jej nazwy
z jednoczesną propozycją nazwy Jagodowa. Właściciele wyrazili zgodę na piśmie i zaakceptowali nazwę drogi. Wobec
powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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