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UCHWAŁA NR XXXVI/356/17
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Marcelego Nowotki, stanowiącej gminną drogę publiczną
nr 102122 F, zlokalizowaną na działce oznaczonej nr ewid. 35/220 w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, określoną
w Uchwale Nr XV/88/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu z dnia 2 kwietnia 1987 r.
w sprawie: zmian w nazewnictwie ulic i numeracji budynków na terenie miasta i gminy Międzyrzecz – na
nazwę Stefana Cyraniaka.
2. Szczegółowe położenie pasa drogowego, na którym zlokalizowana jest ulica wymieniona w ust. 1,
określono kolorem niebieskim na kopii mapy w skali 1:2500, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą stracą moc postanowienia § 2 tiret 5 uchwały wymienionej
w § 1 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do tej uchwały w zakresie pkt 2 tiret 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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