UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1376 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§ 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej we wsiach Łomnica i Grzmiąca, której przebieg
przedsstawiono na załączniku graficznym nr 1, nadaje się nazwę: Jeżynowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
We wsi Łomnica i Grzmiąca wydzielone zostały, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, drogi wewnnętrzne - działki nr 53/14, 53/18, 53/10, 52/14, 52/15 i 294 obręb Grzmiąca oraz
działka nr 189/19 obręb Łomnica, które łączą się z istniejącą drogą wewnętrzną ul. Jeżynową w obrębie
Łomnica i prowadzą do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Proponowananazwa jest
kontynuacją istniejacej nazwy ulicy - ulica Jeżynowa.
Działki oznaczone numerami 53/14, 53/18, 53/10, 52/14 i 52/15 obręb Grzmiąca oradz działka numer 189/19
obręb Łomnica są własnością osób fizycznych, a działka numer 294 obręb Grzmiąca jest własnością Gminy
Głuszyca. Właściciele nieruchomości nie wyrazili sprzeciwu co do nadania nazwy ulicy wewnętrznej co jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej nadanie.
W związku z powyższym warunek wynikający z art. 8 ust. 1a Ustawy o drogach publicznych ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.1376 z późn. zm.), który stanowi, że podjęcie
przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania zgody właścicieli
terenów, na których jesyt ona zlokalizwana, jest spełniony.
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego oraz uporządkowania
numeracji porządkowej w miejscowości Łomnica i Grzmiąca. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się
za uzasadnione.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych
oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku
- do właściciela tego terenu.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym
jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do
zarządcy drogi publicznej.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2021
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
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