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UCHWAŁA NR VMA/2019
RADYmmsmm w GLINOJECKU

z dma zl lulggo 2010 r

wspnwie nadania nazwy ulicy. polnżnnej w Glinojecku v. nbrębie nr 1.

Na podsluwl: an lausnpkx 13 ustawy zdnia amm-ca woo: osamorządzle gminnym ( leksr )cdm
Dz. U. z zm .., 1501994 ze zm.) Rada Miejska w Glinojeckuuchwala. co nasnępujc.

51. & Ullcy pokazanej w Glinojwku obręb nr |. obejm ' ej dzienki (› numerach geodezyjnych . mm.
„w, | 16/2, ; |5/z sv.—mowiącycnwłasność Miasu i Gminy Ghnnjeck, „mig stę nazwę - Sosnowa.

2 Przebieg ulicy, 0mm; mowa w „.I. 1 pmdslawiamlącmik gancmy nr 1 do nxniejswi uuhwaly

gz. Wykonanie uchwały powierza stę Bunuisrrznwi Miasta i GminyGlinojeck.

53.Uchwata wchodzi Wzycie po upływie mm; od dnia ogloszenia wpmumku Urudnwym
WuJewńdztwa Mnmwieckiegu.
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Umsnduleule

Uchwała donczy nadania nazwy u| y, slanowrąaaj dojazd da nieruchnmeści ponownych wm.
Glinojeu , przemaclonych pad zabudowę, zgodniezobowlązującym planem mrelsaawyru.

Powstająca rrhwa mbudowa „a niemchnmnsclach przylegających do mi ulicy, „owndula mniecznosc
pnyporqdkowamn Iym uieruchomuściomodpowiednichMmsów.

Jednym zpodslawowych elcmemów ndnsbw jasl nawa ulicy przy klóm dana nleruchcmość jesl
palozuhd Nadanie nazwy ulicy, a w dalszym elapie uznawani-: nieruchomośc Iumemmi pmąrlkhwyrm do
prudrriiumwei ulicy puzw „„ „chowam: porządku llarlu przeslrzeuuago wukwsie numaracjl
purządkowq. ich unlkaluoś/J' | czylelna idcnlyńkacjęw karania

Prmdmlolown ullca jcsl zlhkallzawarru mi terenie. którego jest wlaśclclclem Miaalo i Gmina chmurach
mbejmuje dzialki o numerach geodezyjnych- ils/z, llm, 116/2, HS/Z.

Zgudm zan. lx usta z ukr I3 uslawy zuuia x mma lwa r. :: saruurzddzia gminnym do wyiącznq
wlaściwości rady gminy nalezy podejmawani: uchwał w sprawach nazw ul IC , placów

z „owszych względów porhęciu nimcjvzcj uchwaly jesl w pEłm luMa/Jn'lnnc

Opracowała:

Balham Kowalska

Id apzluvmmcmnuzvp—lrJFBMEIZA Fmiplsmy 51mm!


