
UCHWAŁA NR XXXV/338/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. W miejscowości Zalasewo dla istniejącego osiedla, w skład którego wchodzą drogi 

wewnętrzne istniejące i nowo wydzielone, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako:
- działki nr: 55/124, 55/126, 55/173, 55/174 i 55/176, ark. mapy 4, obręb Zalasewo, nadaje 
się nazwę: 

Ułańskie
2. Szczegółowe położenie przedmiotowego osiedla określono na załączniku                           

nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchyla się uchwałę nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.02.2015r. 
w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/338/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 28 marca 2017 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr VI/53/2015 z dnia 24.02.2015r. na terenie wsi
Zalasewo nadano nazwę osiedle Ułańskie.

Przedmiotowa uchwała uchyla powyższą uchwałę zmierzając do uporządkowania
przebiegu dróg wewnętrznych na skutek wydzielenia nowych działek o numerach 55/173,
55/174 i 55/176, które sąsiadują bezpośrednio z działkami drogowymi oznaczonymi już
nazwą osiedle Ułańskie (działki nr: 55/124 i 55/126).

Inwestor rozbudowujący osiedle wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy dla nowo
wydzielonych działek. Z uwagi na fakt, iż budynki mieszkalne zlokalizowane przy nowo
wydzielonych drogach wewnętrznych stanowią zwarty kompleks budynków o jednolitym
charakterze wskazane jest aby budynki te oznaczone były jednolitym adresem
administracyjnym.

W związku z powyższym osiedlu nadaje się nazwę:

Ułańskie

Zaproponowana przez właściciela nazwa zyskała akceptację Rady Sołeckiej wsi Zalasewo
oraz Zespołu ds. nazw ulic i placów w gminie Swarzędz.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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