UCHWAŁA NR XI/104/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73)
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 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 2007 r. 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, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,
poz.679 i Nr 134, poz.777) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Prywatnej drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 220/73, położonej
w terenie zabudowy osiedlowej w miejscowości Różyny, z początkiem od ul. Kwiatowej, nadaje się
nazwę „ul.Słonecznikowa”.
2. Położenie drogi określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
Właściciele rozpoczętych inwestycji na działkach budowlanych położonych przy drodze prywatnej stanowiącej
działkę nr 220/73 w Różynach, mają trudności z określeniem bliższego położenia działek dla celów przyłączenia,
np. wody, energii, gazu, a następnie odbioru budynków i dopełnienia formalności meldunkowych. Z wnioskiem
o nadanie nazwy ulicy wystąpił współwłaściciel drogi położonej w obrębie powstających osiedli mieszkaniowych
przy ul. Kwiatowej w Różynach.
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