
 

 

UCHWAŁA NR XX/162/2016 

RADY GMINY MANOWO 

z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1440) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje: 

§ 1.  Nadaje się następujące nazwy drogom położonym w miejscowości Cewlino: 

1) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr  271 i 208/27 nadaje się nazwę „ul. Topolowa”, 

2) drodze powiatowej stanowiącej działkę nr 142 oraz drogom wewnętrznym stanowiącym działki nr 287/1, 

232/6 i 226/2 nadaje się nazwę „ul. Wiejska”, 

3) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 244 i 235/8 nadaje się nazwę "ul. Świerkowa", 

4) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 225, 231/4, 231/13, 231/8, 230/9 i 228/14  nadaje się nazwę  

"ul. Cisowa", 

5) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr  199/24 i 200 nadaje się nazwę "Osiedle Chabrowe", 

6) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 276/1, 276/5, 276/9, 276/14, 276/26, 276/27, 276/34, 276/41, 

276/51, 276/54, 276/60, 276/68, 276/73 nadaje się nazwę "Osiedle  Przy Lesie", 

7) drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 107 nadaje się nazwę „ul. Sosnowa”, 

8) drodze gminnej stanowiącej działkę nr 72 nadaje się nazwę „ul. Lipowa”, 

9) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 176, 187, 188, 194 i 211 nadaje się nazwę „ul. Łąkowa”, 

10) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 35 i 46  nadaje się nazwę „ul. Polna”, 

11) drodze wewnętrznej stanowiącej działki nr 182 i 285/3 nadaje się nazwę „ul. Grabowa”, 

12) drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr  90 nadaje się nazwę „ul. Dębowa”. 

§ 2.  Szczegółowe położenie ulic określa załącznik nr 1. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Jan Prus 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4353
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