Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości NOWE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, 1834), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Stara Biała Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: nadania
nazwy ulicy w miejscowości NOWE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała zmienia się § 1, który otrzymuje
brzmienie:
„Nadać nazwę „AZALIOWA” ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów wsi NOWE PROBOSZCZEWICE
działkami geodezyjnymi nr 20/7, 20/9, 20/15 i 20/23.”
§ 2. Aktualny przebieg ulicy „Azaliowej” przedstawiony został na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. pozostają
bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi
lub nazw dróg wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla
nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Nowe Proboszczewice (obręb 0021) na działce
ewidencyjnej 20/25, a także potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej,
położonych w ich sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, istnieje konieczność zmiany uchwały Rady Gminy
Stara Biała do działki nr 20/23 będącej drogą wewnętrzną. Działka ta jest własnością
Gminy Stara Biała.
Dotychczasowa nazwa ulicy Azaliowej podjęta została uchwałą Rady Gminy w Starej Białej
Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r., obejmowała działki nr: 20/7, 20/9 i 20/15.
Rozszerzenie już istniejącej nazwy ulicy jest niezbędne do zachowania prawidłowej numeracji
porządkowej z uwagi na rozwijającą się zabudowę mieszkaniową.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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