
irrnstrz GminY

Mosina, dnia 16 czerwca 201 4r.

Rada Miejska W Mosinie

7.O(20lk r.
GG.0004.2.2014.AW Wpf. unia

Nr sprawy

Pan

Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

w miejscu

Odpowiadając na zapytanie i wniosek z dnia 9 czerwca 2014r. radnego Pana Łukasza Kasprowicza

(otrzymane pismem BR.0001835.2014); w sprawie nazwy drogi wojewódzkiej na terenie wsi

Dymaczewo Nowe Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż:

Droga wojewódzka nr 306 obejmująca m.in. działkę nr ewid. 84/2, obr. Dymaczewo Nowe nie

posiada nazwy na odcinku przebiegającym przez teren wsi Dymaczewo Nowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

roku, poz. 594 z późn. 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 o drogach publicznych. Ponadto zgodnie z treścią art. 8 ust. la

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm. )
„.podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wynaga uzyskania

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana”.

Droga wojewódzka nr 306, na odcinku przebiegającym przez teren wsi Dymaczewo Nowe jest

usytuowana na działkach nie będących własnością Gminy Mosina.

W związku z powyższym, przed nadaniem jej nazwy, koniecznym jest wystąpienie do właścicieli ww.

działek o wyrażenie zgody na nadanie nazwy drodze.

Burmistrz Gminy Mosina, rozważy możliwość przygotowania projektu uchwały rady gminy w

sprawie nadania nazwy przedmiotowej drodze, po uzyskaniu zgody ww. podmiotów.

Z

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Kasprowicz

Radny Rady Miejskiej w Mosinie w miejscu — 1 egz.



2. Pan Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie w miejscu — 1 egz.

3. Pani Julia Olejniczak - Kowalska

Sekretarz Gminy Mosina w miejscu — 1 egz.

4. G.G. — ala — w miejscu — 1 egz.

Sprawę prowadzi: Agata Wencel - Socha
Referat Geodezji i Nieruchomości
tel.61 8109 579, pok. 122
agata.socharnosina.pl


