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UCHWA£A Nr XI/101/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 lipca 2003 r.

UCHWA£A Nr XIII/130/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 wrzeœnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy na terenie
miasta Redy.

w sp r a w i e zm i a n y u ch w a ³ y N r VIII/6 4 /9 1 R a d y M i a sta w
Redzie z dnia 19 lutego 1991 r oku w spr awie nadania
nazw nowym ulicom na ter enie m iasta Redy i uzupe³nieñ
w istn ie j¹ cych n a zwa ch u lic.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst w
Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 dalszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala co nastêpuje:
§1
Nadaje siê drodze po³o¿onej po wschodniej stronie
ulicy Alei Lipowej w obrêbie 5 miasta Redy, oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka Nr 143/20 nazwê:
POGODNA.
§2
Szczegó³owy przebieg ulicy, o których mowa w § 1,
okreœla mapa ewidencyjna stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z dalszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treœæ paragrafu 1 uchwa³y Nr VIII/64/91
Rady Miasta w Redzie z dnia 19 lutego1991 roku w ten
sposób ¿e: skreœla siê punkt 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

