
UCHWAŁA NR 326/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 
2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 131/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 
2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom 
publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Radomia –  Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulic dla trzech odcinków południowej obwodnicy miasta Radomia urządzonej na 
odcinku od alei Józefa Grzecznarowskiego aż do granic miasta Radomia, na działkach stanowiących własność 
miasta na prawach powiatu – Radom odpowiednio:

a) Jacka Kuronia (nazwa skrócona: Kuronia) dla odcinka Nr 1 – od drogi krajowej Nr 12 tj: od alei Józefa 
Grzecznarowskiego do skrzyżowania z ulicą Sycyńską tj: węzła z przyszłą trasą N-S. Przebieg odcinka, o 
którym mowa zaznaczony jest linią przerywaną na załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

b) Anny Walentynowicz (nazwa skrócona: Walentynowicz) dla odcinka Nr 2 - od skrzyżowania z ulicą 
Sycyńską tj. węzła z przyszłą trasą N-S do skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Warsztatową. Przebieg 
odcinka, o którym mowa zaznaczony jest linią  przerywaną na załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

c) Jana Józefa Lipskiego (nazwa skrócona: Lipskiego) dla odcinka Nr 3 - od skrzyżowania o ruchu okrężnym 
z ulicą Warsztatową do granicy miasta Radomia. Przebieg odcinka, o którym mowa zaznaczony jest linią 
przerywaną na załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5205



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 326/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Kopia mapy nazw ulic i placów miasta Radomia

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5205



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 326/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Kopia mapy nazw ulic i placów miasta Radomia

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5205



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Kopia mapy nazw ulic i placów miasta Radomia

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5205
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