UCHWAŁA NR 539/VIII/41/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2
i 6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Botaniczna”
§ 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 2. 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4 z obrębu
03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nadaje się nazwę "Botaniczna".
2. Lokalizację drogi określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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Załącznik do uchwały Nr 539/VIII/41/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 539/VIII/41/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i
6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Botaniczna”
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) 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 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 roku poz. 1376 ze zm.), a także wznoszenia pomników.
Niniejsza uchwała jest realizacją wniosku spółki pod nazwą GROEN KONSTANCIN I Sp. z o.o. właściciela nieruchomości stanowiącej m.in. drogę wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.
Właściciel gruntu, na którym znajduje się przedmiotowa droga w swym wniosku zaproponował trzy
nazwy ulicy: Botaniczna, Ogrodowa, bądź Roślinna.
W dniu 31.05.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków
o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin-Jeziorna, na którym odrzucono jedną
z zaproponowanych przez wnioskodawcę nazwę ulicy Ogrodowa, z uwagi na fakt, iż droga o tej nazwie
już istnieje na terenie miasta Konstancin-Jeziorna.
Zespół Konsultacyjny, pozytywnie opiniując wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej
znajdującej się na terenie osiedla GROEN, przegłosował nazwę „Botaniczna”. Obecny na posiedzeniu
Zespołu Konsultacyjnego przedstawiciel spółki wyraził zgodę w imieniu właściciela nieruchomości, aby
drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4
z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna nadać nazwę - ulica Botaniczna.
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na osiedlu położonym pomiędzy ulicami
Warszawską i Wczasową w Konstancinie-Jeziornie wpłynie korzystnie na identyfikację obszaru
i budynków znajdujących się na osiedlu oraz poprawi orientację przestrzenną w trakcie nadawania
nowych numerów porządkowych budynków mieszkalnych.
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