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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zniesienia nazw ulic w Jaworznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002 z dnia 22.09.2010 r.), 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Znieść nazwy ulic: Gminna, Krupnicza, Szybowa i Kolonia Artur, położonych na terenie miasta 
Jaworzna. Budynki położone przy ulicy Szybowej włączyć do numeracji porządkowej budynków przy 
ulicy Stefana Okrzei. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji ulic Jaworzna nazw: 
ulica Gminna, ulica Krupnicza i ulica Szybowa, z uwagi na fakt, że przedmiotowe drogi zanikły 
w terenie. Dodatkowo w terenie nie istnieje ulica Kolonia Artur. Do ulicy Szybowej przyporządkowane 
są trzy budynki, jednak obsługa komunikacyjna do ich odbywa się od ulicy Okrzei i ulicy Mostowej. 
Przy pozostałych ulicach brak obiektów budowlanych. Żadna z powyższych ulic nie jest zaliczona do 
kategorii dróg publicznych. 

Zaproponowana uchwała jest zadaniem obligatoryjnym gminy, nie powoduje wzrostu zatrudnienia 
w administracji. Podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością wydatkowania środków z budżetu miasta 
na usunięcie oznakowania ulic tablicami z nazwami. 

Jaworzno, 8 kwietnia 2022 r. 

Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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