Projekt zlohony przez
Burmistrza Miasta Kola

ucHwAr-A NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nadania nazw ulicom poloZonym na terenie miasta Kola.

Na podstawie

ar1.

18ust.2pktl3 ustawy zdnia Bmarca 1990roku osamorz4dzie gminnym (Dz.

U.

22019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Kole, uchwala co nastgpuje:
$ 1. Ulicom na terenie miasta Kola , kt6rych polozenie okresla zalqcznlk nr
sig nazwy:
1.

1

do niniejszej uchwaty nadaje

ul, Brzoskwiniowa - ulicy biegn4cej od ulicy Cegielnianej do ulicy Sienkiewicza,

2. ul. Mirabelkowa - ulicy biegn4cej od ulicy Cegielnianej do ulicy Sienkiewicza.
$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta Kola.
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Uzasadnienie do

UCHWALY Nr ....
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia
.

w sprawie nadania nazw ulicom poiozonym na terenie miasta Kola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy zdniaS marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.tJ. z
2019 r. poz.506 ze zm.) do wlaSciwoSci rady gminy naleLy podejmowanie uchwal w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i plac6w bgd4cych drogami publicznymi lub nazw dr6g wewngtrznych w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2018 t. poz.2068 ze zm.), a takhe wznoszenia
pomnik6w.
KoniecznoSi nadania nowych nazw ulic pomigdzy ulicami: Sienkiewicza i Cegielnian4 jest konsekwencj4
otrzymania wniosku o ustalenie numenr porzqdkowego dla nowo wybudowanego budynku mieszkalnego.
Na tym terenie obowiqzuje: miejscowy plan zagospodarowania pfiesfizenrrego zatwierdzony Uchwala nr
XXXIX/279105 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic: Dqbska, Sienkiewicza, RawityWitanowskiego; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwal4 rrr
XLYlll427l2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kola w rejonie ulic: D4bskiej, Cegielnianej oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwal4 nr Yl34l20l9 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30
stycznia 2019 r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kola w rejonie

ulicy

z wylej

wymienionymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego nowo planowane ulice znajduj4 sig na terenie oznaczonyrn symbolem: KDD - teren drogi
publicznej klasy dojazdowej, KD-3 - teren dr6g publicznych klasy drogi lokalnej i KD-4 teren dr6g
Sienkiewicza. Zgodnie

publicznych klasy drogi dojazdowej.
Ustalenie nowych nazw ulic, bgd4cych przedmiotem niniejszej uchwaly wi4ze sig

zapewnienia prawidlowej numeracji porz4dkowej, polozonych

w jej

z

pottzeb4

sqsiedztwie nieruchomoSci

przeznaczonych pod zabudowg, zgodnie zzasadami wynikaj4cymizrozporz4dzenia Ministra Administracji

i

Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowoSci, ulic
lutego 2012 r., poz.725).

i adres6w ( Dz.U. z dnia 2

Powyzsze ulice po nadaniu nazw stanq sig elementem systemu ewidencji numeracji porz4dkowej
nieruchomoSci oraz nazw ulic i plac6w i do nich przyporzqdkowana zostanie numeracja porz4dkowa
polozonych przy nich nieruchomoSci w spos6b zgodny zprzepisami prawa.
Ponadto nadanie nazwy ulicy sluzy bezpieczenstwu mieszkaric6w oraz precyzuje lokalizacjg dla

nieruchomoSci, m.in. sluzb ratowniczych, itp,
Proponujg nadanie rtazw : ulica Brzoskwiniowa, ulica Mirabelkowa.
Ulice w najblilszym s4siedztwie nosz4fiazwy drzew owocowych takich jak: WiSniowa,
Morelowa, CzereSniowa , dlatego tei zgloszona propozycja rcwnie? odpowiada tym kryteriom.
W zwiqzku zpowylszym podjgcie przez Radg Miejskq uchwaly jest w pelni uzasadnione.
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