
UCHWAŁA NR XXXV/192/09  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Studzianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr

180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) uchwala się

co następuje; 

§ 1. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1140 i 1139/2, 

znajdującej się pomiędzy ulicą Supraślską a Polonijną - zgodnie 

z załącznikiem graficznym nadać nazwę ulica Zaciszna. 

§ 2. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 263, 274, 1046 i część 

1087, znajdującej się pomiędzy ulicą Lipową i Nową - zgodnie 

z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Akacjowa. 

§ 3. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2147, 2136 i 2127/3, 

odchodzącej od ul. Supraślskiej - zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać 

nazwę ulica Modrzewiowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

Załącznik do Uchwały 

Nr XXXV/192/09

Rady Miejskiej 

w Wasilkowie

z dnia 27 sierpnia 

2009 r.

 

ID: QQDCEVJRGAOQLQJZIVJBPTYAO. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR XXXV/192/09  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Studzianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr

180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) uchwala się

co następuje; 

§ 1. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1140 i 1139/2, 

znajdującej się pomiędzy ulicą Supraślską a Polonijną - zgodnie 

z załącznikiem graficznym nadać nazwę ulica Zaciszna. 

§ 2. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 263, 274, 1046 i część 

1087, znajdującej się pomiędzy ulicą Lipową i Nową - zgodnie 

z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Akacjowa. 

§ 3. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2147, 2136 i 2127/3, 

odchodzącej od ul. Supraślskiej - zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać 

nazwę ulica Modrzewiowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

Załącznik do Uchwały 

Nr XXXV/192/09

Rady Miejskiej 

w Wasilkowie

z dnia 27 sierpnia 

2009 r.

 

ID: QQDCEVJRGAOQLQJZIVJBPTYAO. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XXXV/192/09  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Studzianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr

180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) uchwala się

co następuje; 

§ 1. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1140 i 1139/2, 

znajdującej się pomiędzy ulicą Supraślską a Polonijną - zgodnie 

z załącznikiem graficznym nadać nazwę ulica Zaciszna. 

§ 2. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 263, 274, 1046 i część 

1087, znajdującej się pomiędzy ulicą Lipową i Nową - zgodnie 

z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Akacjowa. 

§ 3. Nowopowstałej ulicy położonej na terenie gruntów wsi Studzianki 

gm. Wasilków, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2147, 2136 i 2127/3, 

odchodzącej od ul. Supraślskiej - zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać 

nazwę ulica Modrzewiowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

Załącznik do Uchwały 

Nr XXXV/192/09

Rady Miejskiej 

w Wasilkowie

z dnia 27 sierpnia 

2009 r.

 

ID: QQDCEVJRGAOQLQJZIVJBPTYAO. Podpisany. Strona 3 / 3


