UCHWALA NR VI/42/2011
RADY MIEJSKJEJ W MIELCU
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej

istniejącej

na

działce

nr 1562/7

(obręb

6 - Wojslaw) w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), art 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednoDz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z późno zm.) oraz art. 30 ust. 2, art. 31 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jedno Dz. U. z 20 lOr. Nr 176, poz. 1190) - Rada Miejska
w Mielcu postanawia, co nastepuje:

§1.
l. Nadać dla ulicy wewnetrznej istniejacej na działce nr 1562/7 (obręb 6 - Wojsław), położonej w Mielcu, stanowiącej
sięgacz od ul. Wojsławskiej, oznaczonej na załączniku nr l do niniejszej uchwały konturem w kolorze żółtym,
nazwę: Azaliowa
2. Ustalić przebieg tej ulicy wewnętrznej, jak przedstawiono na załączniku nr l do niniejszej uchwały, tj . jak
zakolorowano na tym załączniku konturem w kolorze żółtym, pokrywający sie z granicami ewidencyjnymi działki nr
1562/7 (obręb 6 - Woj sław).
3. Krótkie uzasadnienie

przyjęcia

tej nazwy dla przedmiotowej ulicy przedstawiono na

załączniku nr

2 do niniejszej

uchwały.

§ 2.
Ustalić pisownię przyjętej

nazwy tej ulicy w systemie informatycznym, w

pełnym

brzmieniu jak w § I ust. I niniejszej

uchwały .

§ 3.
Ulica określona w § l ust. l niniejszej

uchwały,

znajduje

się

w granicach:

l. Obwodu głosowania nr 2 ustalonego uchwałą nr XXVIII/30 !l09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic, zmienionej uchwałą Nr XXXVII1/439/ 10 z dnia 21
kwietnia 2010 r., należy uwzględnić w tym obwodzie.
2. Okręgu wyborczego nr l ustalonego uchwałą nr XXXIX/326/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta
Mielca na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic w wyborach do rad gmin, zmienionej uchwałami nr
XXXVII/318/06 z dnia 25 maja 2006 r. , nr XL/346/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. i nr XXXIX/44811 O z dnia 19 maja
2010 r., należy uwzględnić w tym okręgu .

§ 4.
Wykonanie

uchwały

zleca sie prezydentowi miasta Mielca.

§ 5.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Podkarpackiego.
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Krótkie uzasadnienie

przyjętej

nazwy przedmiotowej ulicy:

W mieście Mielcu nie ma ulicy o nazwie Azaliowa.
Nazwę tą zaproponowali sami wnioskodawcy w piśmie o podjęcie uchwały
o nadaniu tej ulicy nazwy.
Nazwy ulic pochodzące od nazw roślinnych nie wzbudzająjakichkolwiek
kontrowersji wśród mieszkańców.
W związku z czym przychylono się do propozycji wnioskodawców.

