
UCHWAŁA NR XXVII/122/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Pasikonie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulicy, będącą drogą wewnętrzną, położoną w miejscowości Pasikonie, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1/29, stanowiącąwłasność Gminy Kampinos nadaje się 
nazwę: ul. Kasztanki. 

§ 2. Szkic sytuacyjny ulicy opisanej w § 1 określający jej położenie i przebieg stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/122/12 
Rady Gminy Kampinos 
z dnia 24 października 2012 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

Obowiązująca od dnia 10 października 2005 r. nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz o drogach 
publicznych opublikowana w (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uposażyła rady gmin w uprawnienia do 
nadawania nazw ulic i placów, które są drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. 
zm.). 

Drogami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych są drogi niezaliczone do żadnej 
kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych 
i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, 
autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. 

Nadanie nazwy ulicom ma istotne znaczenie ewidencyjne w zakresie prawa własności nieruchomości 
położonych przy ww. ulicy. Ponadto nowe nazwy ulic porządkują numerację budynków w danej miejscowości 
oraz przyczyniają się do szybkiej identyfikacji w terenie danej ulicy. 

Powołując się na art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 1 a ustawy 
o drogach publicznych podjecie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Podjecie niniejszej uchwały przedkłada Wójt Gminy Kampinos. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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