UCHWAŁA NR XLI/484/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECI SKIM
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Stargardzie Szczeci skim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz.379) uchwala si , co nast puje:
§ 1. Nadaje si nazw Fabryczna ulicy poło onej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
numerami 4/59, 4/62, 4/63, 4/65, 4/74, 38/1, 136/1, 1024/1, 1198 i cz ci działki oznaczonej numerem 128/7
w obr bie ewidencyjnym numer 5 miasta Stargard Szczeci ski, biegn cej od ulicy Stralsundzkiej, a nast pnie
skr caj cej w lewo i biegn cej do ulicy Przemysłowej.
§ 2. Nadaje si nazw Krótka ulicy poło onej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
numerami 48/3, 50/3, 54/3, 55/1, 56/3, 57/1, 58/3, 59/3, 60/3, 61/1, 62/3, 63/1 i cz ci działki oznaczonej numerem
49 w obr bie ewidencyjnym numer 5 miasta Stargard Szczeci ski, biegn cej od ulicy Hanzeatyckiej do ulicy
Nasiennej.
§ 3. Poło enie drogi, o której mowa w § 1 okre la mapa stanowi ca zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Poło enie drogi, o której mowa w § 2 okre la mapa stanowi ca zał cznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Stargard Szczeci ski.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 4 lipca 2014 r. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Stargardzie
Szczeci skim wyst piła z wnioskiem o nadanie nazw ulicom na terenie Stargardzkiego Parku
Przemysłowego, gdzie realizowane i planowane s inwestycje. W celu precyzyjnego zlokalizowania
inwestycji zachodzi konieczno nadania nazw dla ulic przebiegaj cych na tym terenie. Nowo nazwane
drogi zaliczone s do kategorii dróg gminnych. Nowe nazwy Fabryczna i Krótka nawi zuj do charakteru
terenu, na którym znajduj si drogi.
Maj c powy sze na uwadze podj cie uchwały jest zasadne.
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