UCHWAŁA NR XLIV/377/2010
RADY MIASTA REDA
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany nazw ulic, zlokalizowanych na terenie miasta Redy, przejętych z obszaru ewidencyjnego
Moście Błota z Gminy Puck
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt. 7 litera c, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
lipca 2009 r. sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast
oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2009 r. Nr 120, poz. 1000), Rada Miejska w Redzie
uchwala, co następuje:
§ 1. W miejsce dotychczasowych nazw ulic obowiązujących na terenie byłej wsi Moście Błota uchwala się nowe
nazwy ulic wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Usytuowanie i przebieg ulic wymienionych w załączniku nr 1 przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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WYKAZ ULIC
Lp.

Nazwy dotychczasowe

Nazwy po zmianie

1

Jaśminowa

Jantarowa

2

Kwiatowa

Źródlana

3

Nad Kanałem

Mostowa

4

Ogrodowa

Słowikowa

5

Parkowa

Żurawia

6

Pszenna

Bursztynowa

7

Zbożowa

Bociania
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UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XLIV/377/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany nazw ulic,
zlokalizowanych na terenie miasta Redy, przejętych z obszaru ewidencyjnego Moście Błota z Gminy Puck. W świetle
art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) "podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi
lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników," należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z włączeniem części obszaru z obrębu ewidencyjnego Moście Błota w obszar objęty granicami
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utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2009 r. Nr 120, poz. 1000) zaistniała konieczność zmiany nazw ulic z uwagi na

UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XLIV/377/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany nazw ulic,
zlokalizowanych na terenie miasta Redy, przejętych z obszaru ewidencyjnego Moście Błota z Gminy Puck. W świetle
art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) "podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi
lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników," należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z włączeniem części obszaru z obrębu ewidencyjnego Moście Błota w obszar objęty granicami
administracyjnymi Miasta Redy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. sprawie
utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2009 r. Nr 120, poz. 1000) zaistniała konieczność zmiany nazw ulic z uwagi na
już istniejące i funkcjonujące nazwy od lat w Redzie. Na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego nr GD-74301/19/09 z dnia 17-12-2009 r. dla przejętego obszaru został utworzony nowy obręb ewidencyjny nr 6 wchodzący
w skład jednostki ewidencyjnej Miasto Reda. Nowe nazwy wkomponowane zostały w istniejące i współharmonizują
z sąsiednimi nazwami ulic. Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazw wyżej opisanym ulicom
w Redzie. Projekt niniejszej uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
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