
UCHWAŁA NR XLIII/494/09  

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zmiany nazwy części drogi , nadania nazwy drodze publicznej oraz drodze 

wewnętrznej położonym w Łące , Piasku oraz Studzienicach.   

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 , art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z późn.

zm.) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienić nazwę części ul. Jaworowej w Łące na ul. Lipową. 

2. Przebieg ulicy Lipowej przedstawia mapa stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.  

§ 2. 1. Drodze wewnętrznej położonej w Łące nadać nazwę – ul. Wrzosowa. 

2. Przebieg ulicy Wrzosowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej

uchwały.  

§ 3. 1. Drodze krajowej nr 1 na jej odcinku przebiegającym przez miejscowości Piasek

i Studzienice nadać nazwę – ul. Górnośląska. 

2. Przebieg ul. Górnośląskiej w miejscowości Piasek przedstawia mapa stanowiąca

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. Przebieg ul. Górnośląskiej w miejscowości Studzienice przedstawia mapa stanowiąca

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   5 .  Uchwała wchodzi  w życ ie  po upływie 14 dn i  od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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