
UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kisielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz 4 pkt 3 i art. 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, 
poz. 2068, 12 i 317, z 2019 r. poz. 698 i 730) Rada Miejska w Kisielicach uchwala co następuje:

§ 1.  Nadaje się drodze wewnętrznej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Kisielicach, oznaczonej 
jako działka o numerze ewidencyjnym 118/6, stanowiącej własność osób fizycznych, nazwę ulicy – Wiosenna.

§ 2.  Przebieg, lokalizację oraz granice ulicy ilustruje mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 3082



 

 

 
Załącznik do uchwały Nr VI/61/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 maja 2019 r.
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UZASADNIENIE

Na działce nr 118/6 położonej w mieście Kisielice stanowiącej własność osób fizycznych jest
zlokalizowana droga wewnętrzna powstała w związku z powstającą nową zabudową na działkach
przylegających do niej. Droga zlokalizowana na przedmiotowej działce jest połączona z drogą
powiatową i uzyskała zgodę zarządcy drogi publicznej na lokalizację zjazdu. Komunikacja z drogą
publiczną dla działek położonych w głębi terenów przeznaczonych pod zabudowę odbywa się
przez działkę tworzącą drogę wewnętrzną. W związku z tym, na wniosek części właścicieli działki
nr 118/6 i jednocześnie za pisemną zgodą wszystkich właścicieli działki nr 118/6, na której
zlokalizowana jest droga wewnętrzna, przychylono się do nadania tej ulicy nazwy „Wiosenna”.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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