UCHWAŁA NR ........................................
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia ........................................ 2021 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372)
oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376, poz. 1005 i poz. 1595) Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na gruntach stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, oznaczonych jako działki nr 4/7 i 5 (obr. 24, ark. 1), nadaje się
nazwę "Przyjazna".
2. Droga, o której mowa w ust. 1, oznaczona jest kolorem pomarańczowym
na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia.

Projektodawca – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy – Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
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UZASADNIENIE
Droga wewnętrzna, obecnie bez nazwy, usytuowana na działkach nr 4/7 i 5 (obr. 24, ark. 1),
będąca własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski położona w rejonie ul. Bałtowskiej, w wyniku
podziałów kilku nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, stała się drogą
dojazdową do wielu posesji. W związku z trwającymi na w/w nieruchomościach procesami
inwestycyjnymi, aby usprawnić i zlikwidować problemy z ustalaniem numeracji porządkowej nowo
powstającym budynkom na tym terenie, zasadnym jest nadanie jej nazwy.
Z prośbą o nadanie w/w drodze nazwy Przyjazna wystąpiła, w imieniu mieszkańców, Rada
Osiedla Koszary. Wskazanie powyższej nazwy nastąpiło po skonsultowaniu propozycji przez Radę
z właścicielami działek położonych przy w/w drodze.
Po nadaniu nazwy przedmiotowej drodze konieczna będzie zmiana adresów
6 nieruchomości. W przypadku konieczności zmiany numerów porządkowych budynków
nie ma wymogu wymiany dowodów osobistych i praw jazdy, bowiem zgodnie z art. 89 ustawy z dnia
6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 818 ze zm.) adres miejsca
zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia 1 marca 2015r.
nie potwierdza adresu miejsca zameldowania, a zmiana miejsca zameldowania posiadacza dowodu
osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany, zaś zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 406) prawa jazdy
wydane przed dniem 4 marca 2019 r., zgodnie z wzorami określonymi w przepisach
dotychczasowych, zachowują ważność przez okres na który zostały wydane oraz nie podlegają
wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Natomiast na podstawie
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.) rada powiatu,
w drodze uchwały, może zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby ubiegające się
o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, w związku ze zmianą stanu faktycznego spowodowaną
zmianami administracyjnymi.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
przedmiotowej drodze wewnętrznej.

