Uchwała Nr 242/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§1
1. Gminnej drodze bez nazwy, położonej w Józefowie od ulicy Nadwiślańskiej w stronę
wschodnią, na południe od ulicy Kampingowej, stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 42 z obr. 14, nadaje się nazwę „ulica KONWALIOWA”.
2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1, oznaczone są na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie
do uchwały
Rady Miasta Józefowa
w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach nadawania nazw ulic, placów publicznych, mostów
oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Przedmiotowa droga została zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą Rady Miasta
Józefowa Nr 289/V/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta
Józefowa o kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
Procedurę nadania nazwy „ulica Konwaliowa” drodze gminnej, stanowiącej działkę ew.
nr 42 z obrębu 14 w Józefowie, rozpoczęto po złożeniu, przez część właścicieli nieruchomości
usytuowanych w jej obrębie, wniosku o nadanie nazwy dla drogi gminnej. Obecnie numeracja
porządkowa na działkach położonych w okolicy przedmiotowej drogi, planowana jest od ulicy
przyległej tj. ul. Nadwiślańskiej.
Zaproponowana w przedmiotowej uchwale nazwa „ulica Konwaliowa” była konsultowana
z właścicielami nieruchomości przyległych do ww. drogi. Wysłano ankiety do 18 osób, na które
odpowiedziało 13 osób, przy czym:
- 2 osoby sprzeciwiły się nadaniu nazwy „ulica Konwaliowa”, proponując nazwę „ulica Wypoczynkowa”,
- 11 osób było za nadaniem nazwy „ulica Konwaliowa”.
Szerokość przedmiotowej drogi jest zmienna. Od strony ul. Nadwiślańskiej wynosi ona
ok. 2,7 m, przechodząc następnie do szerokości ok. 3,3 m na końcu drogi. Poszerzenie ulicy
jest procesem rozłożonym na przyszłe lata.
Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie, przeznaczonych pod zabudowę nieruchomości, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów. Służy również bezpieczeństwu mieszkańców precyzujac lokalizację poszczególnych posesji m.in. dla służb ratowniczych, itp.
Mając powyższe na uwadze, przedkładam pod obrady Rady Miasta Józefowa projekt
uchwały o nadaniu nazwy „ulica Konwaliowa”, drodze bez nazwy położonej w Józefowie, od
ulicy Nadwiślańskiej w stronę wschodnią, na południe od ulicy Kampingowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42 z obr. 14, uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00074030/4.
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