UCHWAŁA nr XIX/115/12

-

Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie Gminy Duszniki, w miejscowościach: Duszniki
i Sędzinko.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

ze zmianami), Rada Gminy Duszniki

uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się ulicom na terenie Gminy Duszniki następujące nazwy:
1) ul. Graniczna - dla

drogi

nr

ew.

131,

w miejscowości Duszniki, stanowiącą

własność gminy Duszniki, która łączy ulice Podrzewską z ul. Chełmińską,
droga ta rozdziela wsie Duszniki i Podrzewie - załącznik graficzny nr 1,
2) ul. Kłosowa -

dla drogi wewnętrznej - działka nr ew. 368/3 w miejscowości
Duszniki,

stanowiącej

własność

prywatną,

leżącej

przy

ul. Szamotulskiej, mającej zarys cyfry 4 – załącznik graficzny nr 2,
3) ul. Świerkowa – dla drogi wewnętrznej – działka nr ew. 534/15, w miejscowości
Sędzinko, stanowiącej własność prywatną, biegnącej równolegle
do ul. Leśnej a prostopadle do ul. Klonowej w miejscowości
Sędzinko – załącznik graficzny nr 3.
§2
Nazwy ulic naniesiono i oznaczono na mapach ewidencyjnych stanowiących odpowiednio
załącznik nr 1, 2 i nr 3 do niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Nazwy dróg w §1 pkt. 1, jako własność Gminy Duszniki, nadano nazwę z urzędu,
natomiast w § 1 pkt. 2 i 3 nadano na wniosek właścicieli działek określonych jako drogi.
Nazwy nadano w związku z podziałem i wykupem działek budowlanych położonych
przy w/w drogach.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Duszniki
nr XIX/115/12 z dnia 28.02.2012 r.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Duszniki
nr XIX/115/12 z dnia 28.02.2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Duszniki
nr XIX/115/12z dnia 28.02.2012 r.
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