UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. Drodze publicznej, usytuowanej w Redzie w obrębie geodezyjnym nr 2, przebiegającej przez działkę
ewidencyjną oznaczoną numerem 136/4, nadaje się nazwę: ul.................. .
§ 2. Drodze publicznej, usytuowanej w Redzie w obrębie geodezyjnym nr 2, przebiegającej przez działkę
ewidencyjną oznaczoną numerem 136/6, nadaje się nazwę: ul.................. .
§ 3. Usytuowanie i przebieg ulic wymienionych w § 1 i § 2 przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Do uchwały Nr ……...…....…/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia ……...….….. 2019 r. w sprawie
nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, a także wznoszenia pomników; należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Nadanie nazw ulic służy wykonywaniu zadań publicznych, związanych z szeroko rozumianymi funkcjami
porządkowymi, ewidencyjnymi organów administracji publicznej i sądów, zwłaszcza w zakresie prowadzenia
różnego rodzaju ewidencji oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Przebieg drogi publicznej zlokalizowanej na działce ew. nr 136/4, jak również drogi publicznej
zlokalizowanej na działce ew. nr 136/6, z obrębu nr 2 określają ustalenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie – części północnej, zatw. Uchwałą Rady Miejskiej
w Redzie Nr LVI/466/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku, (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 165, poz. 3373 z dnia 24 stycznia 2011 roku). W świetle ustaleń w/w planu przedmiotowe
drogi, zlokalizowane są w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem „03 KDD” – tereny ulic
dojazdowych.
W związku z realizacją inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w sąsiedztwie przedmiotowych ulic i złożonym przez Inwestora wnioskiem o ustalenie numerów porządkowych
dla powstających obiektów, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Redzie uchwały w sprawie
nadania nazw ulicom.
Po nadaniu nazw drogi te staną się elementem Systemu Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości
oraz Nazw Ulic i Placów.
Projektowane nazwy ulic wpisują się w jednolity charakter nazewnictwa ulic w bliskim sąsiedztwie. Nadanie
nazw ulic służy bezpieczeństwu mieszkańców, gdyż precyzuje lokalizację nieruchomości i ich adresy, co jest
istotne zwłaszcza dla policji, służb ratowniczych itp.
Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazw nowo powstałym ulicom.

Sporządził / zatwierdził
R.W. /H. I. dn. 03.09.2019 r.

Id: 0EA2A56B-BF40-40EB-941D-603C02B02DB7. Projekt

Strona 1

