
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

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

w sprawie nadania nazwy ulicy Sztygarów na nowym śladzie drogi wewnętrznej 

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  

Przenieść nazwę ulicy Sztygarów, stanowiącej drogę wewnętrzną, z części działek nr 3/87, nr 3/151, 
nr 3/149 oraz działki nr 3/160, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Jaworzna, na nowy ślad drogi wewnętrznej położonej na części działek: nr 3/81, nr 
3/145, nr 3/149, na działkach: nr 3/148, nr 3/83, nr 3/84, nr 3/88 w obrębie 1026 będących własnością 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna oraz na działkach: nr 3/143, nr 
3/112, nr 3/121 i część działki nr 3/101 w obrębie 1026 będących własnością Gminy Miasta Jaworzna. 

§ 2  

Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 4  

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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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Jaworznie

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

Po przebudowie ulicy Grunwaldzkiej zlikwidowano z niej zjazd na ulicę Sztygarów, a po likwidacji 
Kopalni „Jan Kanty“ nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu i ulica Sztygarów w dotychczasowym 
położeniu przestała funkcjonować. Jednak w pobliżu wybudowano nowy zjazd z ulicy Grunwaldzkiej, 
prowadzący na drogę po działkach wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Jan Kanty – Zachód“, która oznaczona jest symbolem 1KDW. Nowa droga 
wewnętrzna - ulica Sztygarów położona będzie również na terenie po zlikwidowanej kopalni i nazwa 
będzie przypominać o przeszłości tego miejsca. 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, 1 maja 2022 r. 

Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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