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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sosnowica, gm. Mszczonów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm.1)), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sosnowica, gm. Mszczonów, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/7  nadaje się nazwę ulica "Piaskowa".  

2. Przebieg drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

 
 

Łukasz Koperski 

 
1) (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) 
2) ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 1087, 471, 2338) 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2021 r.

Id: 8D9C178B-F2FC-44D9-ADA8-B836B648EE79. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą
nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012r., poz. 503, działka nr ew. 90/7 o pow. 0,1942 ha,
znajduje się częściowo:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z budynkami gospodarczymi
i garażami dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (dyspozycja planu
4MN),

- na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej wraz z budynkami gospodarczymi i garażami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
(dyspozycja planu 6MN,U),

Zgodnie z zapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego do obsługi terenów oznaczonych
symbolem MN i MN,U dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 8.0m (dla
dróg obsługujących więcej niż 4 działki budowlane w terenach MN i MN,U). Zgodnie z ww. planem na
podstawie ostatecznej decyzji nr RG.6831.51.2020.WR z dnia 20 listopada 2020 roku została wydzielona
działka nr ew. 90/7 o pow. 0,1942 ha i szerokości 8.0m stanowiąca drogę wewnętrzną, będąca we
współwłasności osób prywatnych.

Współwłaściciele działki o nr ew. 90/7 o pow. 0,1942 ha położonej w miejscowości Sosnowca
stanowiącej drogę wewnętrzną wyrazili zgodę na podjęcie przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy "Piaskowa".

Podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej
w Mszczonowie.
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