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29 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania nazw ulicy w Mieroszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.
506 ), Rada Miejska Mieroszowa uchwala co następuje :

U. z2019

§ 1. 1. Nadaje się działce gminnej numer 426130 obręb Mieroszów 2 stanowiącej drogę, nazwę
Szomańskiego.

ż, Lokalizację ulicy

r,, poz.

- Włodzimierza

przedstawia kopia mapy, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dolnośląskiego.
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Załącznik Nr 1
do UchwĄ Rady Miejskiej Mieroszowa
Nr VII/5 1/2019 z dnia 29.04.2O19 r -
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uzasadnienie

Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 13 ustawy zdnia B marca 1990 r o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał,
w sPrawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej
komPetencji właściwości
rady gminy. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
igminy Mieroszów uchwalonym Uchwałą Nr XVIi1O0i03 Rady Miejskiej Mieroszowa zdnia 1]paidziemika
2003 r. działka nr 426130 jest wytyczoną drogą stanowiącą dojazd do wydzielonych działek budowlanych
położonych w jednostce terenowej planu oznaczonej symbolem MU i MN, które zgodnie zptzywołanym planem
miejscowym przeznaczone są pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Celem nadania drodze nazwy ul.
Włodzimierza Szomańskiego jest ustalenie i przypisanie punktów adresowych istniejącym działkom budowlanym.
Działka wchodząca w skład drogi jest własnościąGminy Mieroszów i nie ma żadnych innych właścicieli.
Stosownie do powyzszego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w Mieroszowie.
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