
'T;,uiŁ* ftlv €;5!,

fifiPł G,Cw§ ł8\

) lllEJ§Kl W ł
RJĄ§Y lrn§TA

?$?$ -06- G ż

§§s}A

Na poclstawie afi. 1B tlst.2 pkt 13 tlstawy z dnia 8 nrarca 1990 r. o sanrorządzie gnrirrnym (tekst jeclnolity Dz.
U. zż020 r, poz. 7l3). Uchlvały NR Lll126114 Rady Miasta Gclańska zdniaLl marca2Ol4 r. w sprar,vie zasad
stosowanyclr przlr pr,6oouanitl nazrv Lrliconr. placonr i innyni terenowym obiektorn publicznynl oraz drogonr
wer,vnętrznym r,v Gclańsktl (Dz. Urz. Wojer.vództrva Polnolskiegazż0l4 r. poz. 1534: zm. z2017 t. poz, l849)
uchwala się, co następuje;

§ 1. W GdaIisku - Kokoszkaclr ulic;, położonej na połuclrrie ocl Lllicy Karttrskiej clo irlicy Franciszka
Manruszki. której lokalizację określa Załącznil< Nr l clo niniejszej LrchwĄ nadaje się nazwę Lrlica
Borucińska.

§2. Uchwała wchoclzi w zycie po tlpĘłvie 14 clni ocl clnia ogłoszenia lv Dzienniku Urzędowym
Woj ewóclztwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Racly Miasta Cdaliska

Agnieszka Owczarczak

UC}IWAŁA NR ....................

RADY MIASTA GDAŃSKA

z cl1,1ja 2020 r.

w sprarvie nadania nazwy ulica Borucińska
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Gdańsk - KOKOSZKI

Zalączni|< cicl Ltchwałv Nl,

Rady Miasta Cdairska

z clnia......... 2020 r.
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uzasadnienie

Konieczność nadania nowej nazry ulicy jest konsekwencją realizacji miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzenrlęgo, w wyniku którego wydzielono nowe działki przęzftaczone
pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Zaprojelłowanie numeracji porządkowej
wymaga nadania nowej nazry uliby.

Projektowana nazwa ulica Borucińska nawiązuje tenraĘcznie do przyjętego na tyrn
abszarze klucza od nazw miejscowości woj. pomorskiego, d. ulic: Kartuska, Egiertowska,
Otomińska.

Borucino - wieś położona w wojewódxwie pomorskim, w powiecie kartuskiffi, w gminie
Stęzyca, na Pojezierzu Kaszubskim nad Jeziorem Boruckim (Borucińskim), na terenie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

powyzszego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o nadanitt
l BORUCINSKA.

Frawnego:

Zaakceptował:

Bogumił Kocpot
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