Uchwała Nr............................
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia ....................................
w sprawie nadania nazwy drodze wewnĊtrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
i z 2009r. Nr 52, poz.420) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 19, poz. 101), Rada Miasta
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego u c h w a l a, co nastĊpuje:

§ 1. Nowopowstałej drodze wewnĊtrznej na terenie miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego,
wychodzącej od ulicy Bałtowskiej w kierunku północnym, oznaczonej kolorem
pomaraĔczowym na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, połoĪonej na działce
nr 1/3 (obr. 16, ark. 5), na gruntach stanowiących własnoĞü osób fizycznych oraz za ich
zgodą, nadaje siĊ nazwĊ: „Wespazjana Kochowskiego”.
§ 2. Wykonanie
ĝwiĊtokrzyskiego.
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§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzĊdowym Województwa
ĝwiĊtokrzyskiego.
2. Uchwała zostaje podana do wiadomoĞci publicznej na tablicy ogłoszeĔ
w siedzibie UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia
w Dzienniku UrzĊdowym Województwa ĝwiĊtokrzyskiego.

UZASADNIENIE

W rejonie ulicy Bałtowskiej w wyniku podziału terenów na działki budowlane powstała
nowa droga. W związku z koniecznoĞcią ustalenia numeracji porządkowej dla nieruchomoĞci
połoĪonych przy w/w drodze konieczne jest nadanie jej nazwy.
Droga ta nie jest zaliczona do kategorii dróg publicznych i stanowi prywatną drogĊ
wewnĊtrzną. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, Rada Miasta Ostrowca
ĝwiĊtokrzyskiego moĪe podejmowaü uchwały w sprawie nadawania nazw drogom
wewnĊtrznym po uzyskaniu zgody od właĞcicieli terenów na których siĊ one znajdują.
Nazwanie przedmiotowej drogi wewnĊtrznej imieniem Wespazjana Kochowskiego
stanowi upamiĊtnienie jednej z najwybitniejszych postaci Województwa ĝwiĊtokrzyskiego.
Poety, który w sposób zamierzony wprowadził do literatury polskiej elementy obyczajowokulturowe charakterystyczne dla naszego regionu. W swych utworach opiewał piĊkno Gór
ĝwiĊtokrzyskich i okolic.
WłaĞciciele terenu, na którym znajduje siĊ w/w droga, wyrazili pisemną zgodĊ na
nadanie jej nazwy, a zatem zasadnym jest podjĊcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

