UCHWAŁA NR XXXII/299/09
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 61/1 i 59/7 )
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. :Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055,
Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr
181, poz.1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180 poz.1111, Nr 223
poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Drodze położonej w Skowarczu, będącej własnością Gminy Pszczółki, stanowiącej działki nr 61/1 i 59/7
( zgodnie z załączoną mapą ) nadaje się nazwę
„ ul. Ziołowa ”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.
UZASADNIENIE
Właściciele inwestycji rozpoczętych na działkach budowlanych położonych przy drodze gminnej stanowiącej działki nr
61/1 i 59/7 w Skowarczu nie posiadającej nazwy ulicy, mają trudności z określeniem bliższego położenia działki dla
przyłączenia np. wody, energii itp. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy.
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