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Poz. 211
UCHWAŁA NR XVII/161/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom, odpowiadające dotychczas używanym nazwom integralnych
części miejscowości Wąsosz:
1) ul. Przymiarki - drodze powiatowej na odcinku od przysiółka Kamienny Krzyż w kierunku miejscowości
Janów - do granicy sołectwa Wąsosz, wraz z częścią drogi gminnej na działce nr 189/2,
2) ul. Nowiny – drodze gminnej o numerach działki w ewidencji gruntów 826 wraz z częścią drogi gminnej
Wąsosz-Małachów-Miedzierza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z ul.
Ostre Górki,
3) ul. Stara Wieś – drodze gminnej Wąsosz-Małachów-Miedzierza na odcinku od rzeki Czarnej do granicy
wsi Wąsosz w kierunku wsi Małachów,
4) ul. Zarowie – drodze gminnej o numerze w ewid. gruntów 73 i części działek o nr 189/1 i 189/2 będących
drogą gminną,
5) ul. Ostre Górki – drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Końskie o numerze w ewid. gruntów
310/1 od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi gminnej Wąsosz-Małachów-Miedzierza wraz z częścią
tej drogi do rzeki Czarnej.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający przebieg ulic.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz) (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3194).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
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