UCHWAŁA NR 64/V/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 24.02.2011 r.

w sprawie nadania nazwy ANTONÓWKI ulicy we wsi Baszkówka
w gminie Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie
uchwala, co następuje:

§1
Nadać nazwę „ANTONÓWKI” ulicy dojazdowej, gminnej w Baszkówce, na odcinku
pomiędzy ul. Wiśniowy Sad i ul. Kwitnącej Jabłoni, ustanowionej na działkach nr ewid.
23/29 i 24/27 i oznaczonej symbolem KUD w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego części wsi Baszkówka II, jak zaznaczono na załączniku graficznym linią
pogrubioną i kolorem zielonym.

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

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
ANTONÓWKI ulicy we wsi Baszkówka
w gminie Piaseczno
Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości
Rady Gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych
Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy ustanowionej na działkach nr ewid. 23/29 i 24/27
w Baszkówce został złoŜony przez właścicieli działki nr ewid. 23/14 połoŜonej przy tej
ulicy, będących równieŜ współwłaścicielami działki drogowej. Propozycja nazwy została
zaakceptowana przez Sołtysa Sołectwa Baszkówka p. Henrykę Szostak (reprezentującą
Radę Sołecką).
Przedmiotowa ulica jest drogą publiczną - ulicą dojazdową, gminną, oznaczoną
symbolem KUD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi
Baszkówka II, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 516/XX/2008
z dnia 12.03.2008 r. (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 101 poz. 3619 z 16.06.2008 r.). Jest
kontynuacją ciągu komunikacyjnego istniejącej ulicy Antonówki na odcinku pomiędzy
ulicą Wiśniowy Sad i ul. Kwitnącej Jabłoni,

