UCHWAŁA Nr ………/…………/21
Rady Miasta Milanówka
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie:

nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) - Rada
Miasta Milanówka u c h w a l a , co następuje:
§1
1. Nadaje się nazwę ulica „LUCERNY" drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr: 92/3 w obrębie 05-03 w Milanówku, stanowiącej własność
Gminy Milanówek.
2. Przebieg przedmiotowej ulicy wskazany jest na mapie sytuacyjnej stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym 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.
Działka 92/3 w obrębie 05-03 w Milanówku tworząca drogę wewnętrzną stanowi własność
Gminy Milanówek.
Nazwa ulicy ma z naczenie z punktu widzenia zadań i kompetencji administracji publicznej
(funkcje porządkujące i ewidencyjne). Znaczenie nazwy ulicy wykracza jednakże poza
funkcje prywatnoprawne. Oprócz bardzo istotnego znaczenia ewidencyjnego (także w
zakresie prawa własności nieruchomości) nazwa ulicy spełnia funkcje zabezpieczenia
porządku, bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia ludzkiego. To nazwa ulicy pozwala
identyfikować adresy w sposób intuicyjny bez konieczności posługiwania się mapami
numeracji porządkowej, co umożliwia jej identyfikację przestrzenną, w szczególności szybki
na dojazd policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.

Proponowana nazwa – ul. Lucerny – kontynuuje ukorzenioną w Milanówku tradycję
nazewnictwa ulic z wykorzystaniem nazw własnych różnych gatunków flory i fauny.

