UCHWAŁA NR XXII/250/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Stargardzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

z dnia

8 marca

1990r.

o samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2020r.

$ 1. Nadaje się nazwę Kępa ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej na działkach numer 439/1,439/14,

439/28, 458/3, 460/3, 504/8, 505/1 w obrębie 12 miasta Stargard.

$ 2. Położenie ulicy, o której mowa w $ 1 określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXII/250/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 listopada 2020 r.

Szkic sytuacyjny

położenia ulicy Kępa
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UZASADNIENIE

Wewnątrz kwartału ulic: Jagiellońskiej, Gen. Władysława Sikorskiego, Alei
Dębowej
i Wiejskiej zostały wydzielone działki pod zabudowę mieszkaniową oraz
pod drogę
wewnętrzną, która usytuowana jest na działkach nr 439/1, 439/14, 439/28,
458/3, 460/3,
504/8 i505/1 w obrębie 12, stanowiących własność prywatną. Na przyległ
ych do drogi

działkach budowlanych realizowana jest zabudowa

w trakcie

budowy

i planowanych

Dyrektor

Muzeum

Archeologiczno-Historycznego

mieszkaniowa. Dla budynków będących

do wybudowania

niezbędne jest ustalenie

numerów

porządkowych przypisanych do ulicy, która obecnie nie posiada nazwy.
Biorąc pod uwagę położenie ulicy w historycznej części miasta Pan Marcin
Majewski -

w Stargardzie dla przedmiotowej

ulicy

zaproponował nazwę Kępa. Jest to nazwa historycznego przedmieścia Stargar
du położonego
od strony południowej Starego Miasta, połączona od północy z przedmi
eściem Wik,

utożsamianym z mieszkańcami o pochodzeniu słowiańskim. Przedmieście
od strony
południowej (wylot ul. Wiejskiej) zamknięte było bramą. Przy skrzyżowaniu współcz
esnych
ulic: Wiejskiej i Jagiellońskiej usytuowana była kaplica św. Gertrudy wraz
z cmentarzem

użytkowanym przez mieszkańców tego obszaru. W większości dawnymi mieszka
ńcami Kępy
byli tzw. mieszczanie - rolnicy, którzy uprawiali okoliczną ziemię. W przestrz
eni przedmieścia

zlokalizowane były również ogrody i zabudowa gospodarcza.
Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.

z2020 r. poz. 470 z późn. zm.) uzyskano pisemne zgody na nadanie
wszystkich właścicieli terenów, na których droga jest zlokalizowana.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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Kępa
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