UCHWAŁA NR 681/XXV/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26.09.2012 r.

w sprawie nadania nazwy „PTASIA”
ulicy położonej we wsi Jesówka w gminie Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Piasecznie uchwala, co następuje:

§1
Nadać nazwę „ PTASIA” projektowanej drodze publicznej, gminnej - ulicy dojazdowej
we wsi Jesówka, odchodzącej w kierunku północno-wschodnim od ulicy Źródlanej,
przebiegającej następnie w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Konika Polnego,
jak oznaczono na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „PTASIA”
ulicy położonej we wsi Jesówka w gminie Piaseczno
Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej symbolami 1KDD w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 1241/XLII/2009 z dnia 16.12.2009 r.), został złożony przez właściciela działek
budowlanych zlokalizowanych przy tej ulicy.
Przedmiotowa ulica jest drogą publiczną. Wydzielone fragmenty jej pasa drogowego (działki nr
ewid. 76/5, 77/5 i 78/8 są własnością Gminy Piaseczno. Ulica ta została zaliczona do kategorii
dróg gminnych uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 682/XXX/2004 z dnia 12.12.2004 r.
Zaproponowano trzy nazwy:
- Miodowa,
- Kwitnącej Jabłoni,
- Ptasia.
Propozycje nazw zostały zaakceptowane przez Sołtysa wsi Jesówka p. Grzegorza Matulkę
(reprezentującego Radę Sołecką).
Dwie z zaproponowanych nazw (Miodowa i Kwitnącej Jabłoni,) zostały już wykorzystane
przy nadawaniu nazw ulicom w gminie Piaseczno.
Przyjęto nazwę PTASIA - nie była wykorzystana w nazewnictwie ulic w gminie Piaseczno.

