Uchwała Nr .........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................2009 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. 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; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz.1475; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 , Nr 157
poz. 1241)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.
Drodze gminnej, której przebieg oznaczono na załączniku do niniejszej uchwały, nadaje się
nazwę: ulica Tadeusza Jasińskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie
1.Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Przebieg droga publicznej zlokalizowanej pomiędzy ul. Sułkowskiego i ul. Racławicką w Słupsku,
jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego”.
2.Potrzeba i cel podjęcia uchwały.
Właściciele działek przylegających do przedmiotowej ulicy rozpoczynają realizować inwestycje
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa.
Z przyczyn oczywistych, przed ustaleniem numeracji porządkowej poszczególnych nieruchomości
(adresów), koniecznym jest nadanie nazwy ulicy przy której są położone.
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wystąpił z inicjatywą nadania nazwy jednej
z ulic w Słupsku „Tadeusza Jasińskiego”. Uznając zasadność tej propozycji przedkładam projekt
uchwały dotyczący ustalenia nazwy ulicy, której przebieg pokazano na załączniku do uchwały.
Proponuję aby patronem ulicy został Tadeusz Jasiński.
Tadeusz Jasiński był jednym z młodocianych obrońców Grodna we wrześniu 1939 r., podczas
ataku ZSRR na Polskę. Przywiązany przez żołnierzy Armii Czerwonej do pancerzy nacierających
czołgów - zginął jako „żywa tarcza”.
Nazwanie ulicy imieniem Tadeusza Jasińskiego będzie hołdem wobec mało znanej postaci
historycznej i jednocześnie gestem solidarności mieszkańców Słupska z Polakami mieszkającymi
na Białorusi.
3.Wykazanie różnic między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy .
4.Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy .
5.Skutki finansowe.
Koszt zakupu i montażu tablicy z nazwą ulicy.
6.Źródła finansowania.
Środki finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku.

