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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

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

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mszczonów, 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 Mszczonów, gm. Mszczonów, przebiegającej przez 
działkę o nr ew. 1606/13 oraz przez część działki o nr ew. 1605/18 nadaje się nazwę ulica "Magazynowa".  

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 

 
 

Łukasz Koperski 

 
1) (Dz. U z 2020r., poz. 1378.) 
2) (Dz. U. z 2019r., poz. 2020; Dz. U. z 2020r., poz. 1087, 471, 2338;  Dz.U. z 2021r, poz. 54.) 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

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

Właściciel działek położonych w Mszczonowie, na których ustytuowana jest droga wewnętrzna wystąpił
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, proponując nazwę – ul. „Magazynowa”.

Przedmiotowa droga wewnętrzna położona jest pomiędzy ulicami Logistyki, Tarczyńską i Pogorzałki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą
NR XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004r, Nr 204 poz. 5457 droga wewnętrzna będąca
przedmiotem wniosku znajduje się na terenach usług i przemysłu, przeznaczonych pod utrzymanie
istniejących oraz realizację nowych budynków usługowych, produkcyjnych, składowych wraz
z niezbędnymi do ich funkcjonowania z obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi,
garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną z projektowanymi
i istniejącymi drogami dojazdowymi oraz istniejącą i projektowaną bocznicą kolejową (dyspozycja planu
1UP/KK).

Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy jest w wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej
w Mszczonowie.
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