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Na podstawie
Dz.U.22020 r.,
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UCHWAI,A NR XIX/277I20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 71 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie nadania n zW ulicy w miejscowoSci Tuchlino

18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity
713)

Rada Gminy Sierakowice u ch w a I a, co nastgpuje:

skrzyZowania w ki
sir.,. wm owo5ci Tuchlino dla czgSci dzialki o numerze ewidencyjnym 57'1122 rozpoczynajqc od

nku KoScierryny, akohcz1c na wysokoSci dzialek o numerach ewidencyjnych 65212
i 68114 nadaje sig ulica :,,B isku pa Marwicza" .

2.. Szczegolowe polozenie ulicy zaznaczone jest na rnapie ewiclencyjnej stanowi4cej zalqcznil<
do nrniejsze.l

$ 2. Wykonani uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 3. Uchwala i wZycie po uplywie 14dni od dnia publikacji wDzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa

uczkowski

ld: 8C244DF.4-D5D8-486C. 7B29l6FF. I'odpisany Strona I



Zal4cznik do uchwaty NrXlXl277l20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

Obrqb: Tuchlino

d2.577122

m. Tuchlino, ul. Biskupa Marwicza

Strona Il6FF. Podpisany



Uzasadnienie

W nawiqzanu do wniosku z dnia 10.12.2019 r. L.dz. 2064612019 wtraScicieli nieruchomoSci
polozonych dzialki nr 577122 poloZonej wobrgbie Tuchlino, atakZe wcelu uregulowania
numeracji kowej nieruchomoSci, z.achodzi koniecznoSci nadania nazry ulicy czgsci drodze
wojew6dzkiej
65212 i 68114 w

wszy od skrzy2owania w kierunku KoScierzyny, akohczqc na wysokoSci dzialek nr
hlinie. Proponowana nazwa ulicy - ul. Iliskupa Marwicza.

ulicy -Nadanie
utrzymania,

.jest przednr

drodze nie znieni jej statusu, w dalszyrn ci4gu do jej budowy, remontu,
zobowi4zany bgdzie wlaScicieI terenu, na kt6rym zlokalizowanaa

droga.

Podjgcie nadaj4cej nazwQ ulicy jest celowe i w pelni uzasadnione, ponadto pozwoli
naw wlaSciwej nunreracj i porz4dkowej nieruchomof ci oraz precyzyln4 lokalizacjg
dla m.in. struZb

ld : 8C24 4DE4-D5D 8-486C, -08587829 I 6Ff . Podpisarrr' Strona I



@I
Gmina Si
Ul. Lqborsk
Tel. +48 58

Uchwala
nazw! ulir
proporci4

Uchwata zosl
Data i godzin

Radni zasloso

rakowice
30, Sierakowice 83-340
;81 95 00
lwice.pl

rumer xlx/277|i
rI w mieiscowo5c
los6w: jestem za

la podjqta w trybie jar

glosowania: 7\,09.20

li ak

Numer zal4cznika

l0 "Podiqcie uchwal w sprawie nadania
i Tuchlino " zostala podiqta nastqpuiEce
14, iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.

^/nym, 
zryYJ4wiqkszo S ciq glos 6w.
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tobea@
I udzialu w slosowaniu I

ro6rednictwem oprogramowania DSSS Vote App,

1. Wieslaw ]afka
2. Andrzei R xsa

:1. Woiciech bszolka
4. Andrzei R 'efta

5. Miroslaw fuczkowski
6. Mariusz L buda
7. Bogumila )kroi
13. Rvszard I asecki
9. Ian Stach ik
10. Pawel Sta :zek

Lt. Ryszard 7 ruficzak
L2. Andrzei V enta
13. Piotr Woi riak
L4. MariaWr iblewska

Wstr zymuiq siq

BRAK

Operatorem

Wygenerowanr

'stemu bylAdmin.
systemu DSSS Vote za


