Uchwała Nr 379/V/2010
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Drodze bez nazwy położonej w Józefowie w rejonie ul. Polnej i ul. Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr nr 83, 72/1, 70/1, 69/1, 68, 67/1, 66, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 44/4
z obrębu 16 oraz działki ew. nr nr 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 z obrębu 17, stanowiącej własność Gminy
Miasta Józefowa, nadaje się nazwę ulica ŚWIĘTEGO JÓZEFA ( nazwa skrócona Św. Józefa).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 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 z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Józefowa
w sprawie nadania nazwy ulicy
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Bema,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr nr nr nr 83, 72/1, 70/1, 69/1, 68, 67/1, 66,
65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 44/4 z obrębu 16 oraz działki ew. nr nr 11/1, 12/1, 13/1, 14/1,
15/1 z obrębu 17, proponuje się nazwę Świętego Józefa.
Nadanie nazwy powyższej drodze umożliwi nadanie numerów porządkowych działkom położonym przy
tej drodze. Działki położone wzdłuż przedmiotowej drogi są działkami budowlanymi.
Obecnie numeracja porządkowa na działka budowlanych położonych w okolicy przedmiotowej drogi jest
nadawana od ulicy sąsiednich.
Z wnioskiem nadania nazwy ul. Świętego Józefa wstąpiło kilku właścicieli działek położonych przy tej
drodze za pośrednictwem Rady Miasta Józefowa dnia 19.10.2010r.

