UCHWAŁA NR XIII/129/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ul.Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn.zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Drodze wewnętrznej, przedstawionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
położonej w Mikołowie, nadać nazwę ul.Sokola.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr XIII/129/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 września 2019 r.

ul.Sokola
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/129/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 września 2019 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia
pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. W ramach
budowy IV etapu osiedla mieszkaniowego zostało wydzielonych 25 działek pod budowę domów
jednorodzinnych. Droga, dla której proponowana jest nowa nazwa przylega do ul.Jastrzębiej.
Ustalenie nowej nazwy dla drogi, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, zgodnie z zasadami wynikającymi
z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 125). Działki nr 469/20, 495/20 i 496/20
stanowią wydzielony pas gruntu będący we władaniu wnioskującego o nadanie nazwy.
Wnioskujący wyraził pisemną zgodę na nadanie nazwy, tym samym spełniony został warunek
wynikający z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz.2068 z późn.zm.), mówiący, że podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, 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
terenu. Ponadto finansowanie zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2, należy do zarządcy terenu
(art. 8 ust. 3), na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela
terenu. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń,
należy do zarządcy drogi publicznej. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej będzie wiązać się
z wydatkami finansowymi obciążającymi budżet miasta w zakresie oznakowania jej tablicą
z nazwą/nazwami. Jest to zadanie gminne wynikające z art. 47a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Należy
zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz
precyzuje lokalizację dla nieruchomości, m.in. służb ratowniczych, itp.
Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy dla wnioskowanej drogi.
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