
UCHWAŁA NR LVI/500/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm. ) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. W mieście Swarzędz istniejącej ulicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako: 

- działki nr: 1528/4, część 1528/7, 1528/8, 1528/9, 1528/10, ark. 13, obręb Swarzędz, 
nadaje się nazwę: 

Morelowa 
oraz ulicy, która nie posiada nazwy, a stanowi dalszy ciąg układu komunikacyjnego ulicy 

Morelowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako:
- działka nr 1487/22, ark. 13, obręb Swarzędz, nadaje się nazwę:

Morelowa 
2. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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z dnia 25 marca 2014 r.
Rady Miejskiej w Swarzędzu
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/500/2014
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Uzasadnienie
W mieście Swarzędz istnieje ulica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki 

numer: 1528/4, część 1528/7, 1528/8, 1528/9 i 1528/10 z funkcjonującą nazwą Morelowa, 
ujęta w rejestrze sieci ulic od 1986 roku. 

W związku z brakiem uchwały nadającej nazwę ulicy przedkłada się niniejszą uchwałę, 
która zatwierdza nazwę ul. Morelowa. 

Zespół ds. nazw ulic i placów w gminie Swarzędz proponuje, aby działka nr 1487/22 
stanowiąca dalszy ciąg układu komunikacyjnego tej ulicy została nazwana: ul. Morelowa. 

W związku z powyższym ulicy, w skład której wchodzą ww. działki, nadaje się nazwę: 
Morelowa 

Przedmiotową ulicę przedłuża się o działkę nr 1487/22, której właścicielem jest Gmina 
Swarzędz. 

W związku z koniecznością ustalenia numeracji porządkowej dla budynków powstających 
przy tej ulicy zachodzi uzasadniona potrzeba nadania jej nazwy.
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