U C H W A Ł A N r 84/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 października 2007r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Drodze bez nazwy położonej w rejonie ul. ks. Malinowskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 150/2, 180/6 oraz 180/7 obr. 4, stanowiące własność
Gminy Miasta Józefowa, nadaje się nazwę ulica MIGDAŁOWA.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w Urzędzie
Miasta oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ......./V/07
Rady Miasta Józefowa z dnia ....................... 2007r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Wniosek o nadanie nazwy drodze bez nazwy złożyli właściciele nieruchomości
korzystających z powyższej drogi jako dojazd do swych posesji .
Działki ew. 150/2, 180/6 oraz 180/7 z obr. 4 według obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Józefowa przeznaczone są pod drogę publiczną .
Wnioskodawcy zaproponowali nazwę ulicy Migdałowa.
Nadanie nazwy powyższej drodze umożliwi nadanie numerów porządkowych działkom
położonym wzdłuż tej drogi oraz w jej okolicy.
Obecnie numeracja porządkowa na działki budowlane położone w okolicy przedmiotowej
drogi jest nadawana od ulicy ks. Malinowskiego. Jest to bardzo uciążliwe dla osób
poszukujących posesji oznaczonych numerami od ul. Ks. Malinowskiego. Ponad to ilość
działek położonych w tym rejonie ulicy ks. Malinowskiego jest dużo większa od wolnych
numerów porządkowych, którymi można przypisać do każdej nieruchomości.
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(przenumerowanie całej ulicy) w ulicy ks. Malinowskiego wiąże się z narażeniem na duże
koszty właścicieli nieruchomości związane z aktualizacją dokumentów tożsamości, prawa
jazdy, konta bankowe itp.

