UCHWAŁA NR XX/173/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie nazw ulic i nazwy parku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom bezimiennym, opisując ich przebieg
i położenie w odniesieniu do aktualnie istniejących i posiadających nazwy ulic oraz
w odniesieniu do ulic projektowanych, nazywanych w niniejszej uchwale:
1/ ul. Adama Marczyńskiego
/wg PESEL ul. Marczyńskiego/
- położonej w Dzielnicy IV, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
dz.: 551/13, 551/18, 553/5, obr. 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza,
biegnącej po stronie północnej równolegle do ul. Macieja Słomczyńskiego,
2/ ul. Braci Czeczów
/wg PESEL ul. Braci Czeczów/
- projektowanej w Dzielnicy XII, po stronie wschodniej, przecznicy
z ul. Złocieniowej, biegnącej w kierunku południowo-wschodnim,
3/ ul. Malachitowa
/wg PESEL ul. Malachitowa/
- projektowanej w Dzielnicy XII, po stronie wschodniej, przecznicy
z ul. Złocieniowej, biegnącej w kierunku południowo-wschodnim na
wysokości ul. Nefrytowej,
4/ ul. Opalowa
/wg PESEL ul. Opalowa/
- projektowanej w Dzielnicy XII przecznicy z ulicy Braci Czeczów, pierwszej
w prawo od ul. Złocieniowej, biegnącej w kierunku południowo-zachodnim,
5/ ul. Walentego Florkowskiego
/wg PESEL ul. Florkowskiego/
- położonej w Dzielnicy XVII, biegnącej w kierunku północno-wschodnim
pomiędzy ul. Grębałowską a ul. Mieczysława Kamberskiego, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów jako przeznaczona pod drogę dz. 254/3,
obr. 11, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

- 2 2. Nadaje się nazwę
park Ratuszowy
/wg PESEL park Ratuszowy/
- terenowi zieleni w Dzielnicy XVIII, położonemu pomiędzy: al. Róż,
al. Przyjaźni, ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i ul. Pułkownika Edwarda
Gardy-Godlewskiego /dz. 144, obr. 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta/.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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