UCHWAŁA NR XXIX/348/2013
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Stargardzie Szczecińskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Magnoliowa drodze wewnętrznej położonej na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami 202/9, 203/7, 204/11 i 205/1 w obrębie ewidencyjnym
numer 16 miasta Stargard Szczeciński.
§ 2. Położenie drogi, o której mowa w § 1 określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. do Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego wpłynął
wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami 202/9, 203/7, 204/11 i 205/1 w obrębie
ewidencyjnym numer 16 miasta Stargard Szczeciński, do którego załączono oświadczenia
wszystkich współwłaścicieli wyżej wymienionych działek wyrażające zgodę na nadanie
nazwy drodze wewnętrznej położonej na działkach stanowiących ich współwłasność.
Zgodnie z wnioskiem proponowana nazwa dla drogi wewnętrznej to Magnoliowa,
nawiązująca do nazwy niewielkiego drzewa o dużych kwiatach intensywnie kwitnących
wiosną, które każdy ze współwłaścicieli planuje posadzić na swej posesji przyległej do drogi.
Mając na uwadze fakt, iż w rejonie ulic Niepodległości i Spółdzielczej, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, realizowana jest zabudowa mieszkaniowa, dla której
zachodzi potrzeba zaprojektowania numeracji porządkowej, podjęcie uchwały jest zasadne.

