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UCHWAŁA Nr VII/55/2011 

Rady Miejskiej w Suszu 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulic w mieście Susz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - 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 214, poz. 1806, 
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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Nowoprojektowanym ulicom położonym w mieście 

Susz nadaje się następujące nazwy: 
 
 
  1) w obrębie geodezyjnym Nr 1: 

a) ulica „Mikołaja Reja” - drodze stanowiącej część 
działki nr 110/14, (przebieg ulicy oznaczony 
kolorem zielonym na załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały), 

b) ulica „Adama Asnyka” - drodze stanowiącej część 
działek nr 134 i 110/14 oraz działkę nr 463/5, 
(przebieg ulicy oznaczony kolorem żółtym w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały), 

c) ulica „Jana Brzechwy” - drodze stanowiącej działki 
oznaczone nr 113/2 i 471/2, (przebieg ulicy 
oznaczony kolorem pomarańczowym w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały), 

d) ulica „Czesława Miłosza” drodze stanowiącej część 
działki nr 134 i działkę nr 113/8 (przebieg ulicy 
oznaczony kolorem różowym w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały), 

 
  2) w obrębie geodezyjnym Nr 2: 

a) ulica „Kasztanowa” - drodze oznaczonej 
geodezyjnie jako część działki nr 23/14, (przebieg 
ulicy oznaczony kolorem zielonym w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały), 

b) ulica „Lipowa” - drodze oznaczonej geodezyjnie 
jako część działki nr 23/14 i działka nr 23/7 
(przebieg ulicy oznaczony kolorem żółtym w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały), 

c) ulica „Klonowa" - drodze oznaczonej jako część 
działki nr 23/14, (przebieg ulicy oznaczony kolorem 
pomarańczowym w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały), 

 
  3) w obrębie geodezyjnym Nr 5: 

a) ulica „Jaśminowa” - drodze oznaczonej geodezyjnie 
jako część działki nr 5/14 (przebieg ulicy oznaczony 
kolorem zielonym w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały), 

b) ulica „Kalinowa” - drodze oznaczonej geodezyjnie 
jako część działki 5/14 i 7/9 (przebieg ulicy 
oznaczony kolorem żółtym w załączniku Nr 3 do 
niniejszej uchwały). 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Susz. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Skolimowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/55/2011 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/55/2011 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/55/2011 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
 

 
 
 
 


