UCHWAŁA NR L / 24 /2010
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§1.1. Nadaje się nazwę „rotmistrza Witolda Pileckiego” ulicy, będącej drogą wewnętrzną,
położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3778, która jest
własnością Gminy Miasto Brzeziny.
2. Nadaje się nazwę „generała Władysława Sikorskiego” ulicy, będącej drogą wewnętrzną,
położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3779, która jest
własnością Gminy Miasto Brzeziny.
3. Położenie ulic wymienionych w ust. 1 i ust. 2 określa załącznik graficzny.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny

PRZEWODNICZĄCY RADY
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Załącznik graficzny do Uchwały Nr L / 24 / 2010
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) „do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, a także wznoszenia pomników”.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) stanowi, iż „drogi niezliczone 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, są drogami wewnętrznymi.”
W wyniku podziału działek gruntów pomiędzy ul. Mrocką a ul. gen. Józefa Hallera
powstały działki przeznaczone pod zabudowę oraz dwie działki przeznaczone pod drogi- oznaczone
nr 3778 i nr 3779. Podczas przetargów na zbycie działek przeznaczonych pod zabudowę jedna
z uczestniczek przetargów zaproponowała dla jednej z tych ulic nazwę „rotmistrza Witolda
Pileckiego” uzasadniając to położeniem tej ulicy w pobliżu ul. gen. Zygmunta Berlinga
i ul. gen. Józefa Hallera. Z tego też powodu dla drugiej z ulic została przez Urząd Miasta
zaproponowana nazwa „generała Władysława Sikorskiego”.
Nadanie nazwy ulicy ma znaczenie zarówno z punktu widzenia zadań i kompetencji
administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia różnego rodzaju ewidencji
i planowania przestrzennego, jak również z punktu widzenia realizacji przez obywateli praw
publicznych (adres) i spełnia przede wszystkim funkcję zabezpieczenia porządku, bezpieczeństwa,
ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Z tego też powodu należy podjąć uchwałę o nadaniu nazwy tej
drodze wewnętrznej.

