
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/305/11 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Sportowa” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  

uchwala:  

§ 1. 1. Nadać nazwę "Sportowa" ulicy położonej w Katowicach pomiędzy dwoma odcinkami ulicy Dębowej 

jako przedłużenie istniejącej ulicy o tej samej nazwie.  

2. Nadać nazwę "Sportowa" odnodze ulicy o tej samej nazwie położonej w Katowicach, biegnącej od odcinka 

ulicy łączącego ulice Złotą oraz Dębową do ulicy Dębowej wzdłuż budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 w Katowicach.  

3. Uchyla się punkt 7 ustępu III załącznika nr 1 do uchwały nr XX/74/1981r Miejskiej Rady Narodowej 

w Katowicach z dnia 16 kwietnia 1981 r. w sprawie nadania nowych nazw osiedlu, placom i ulicom oraz 

zmiana nazw i nadanie nowych nazw niektórym ulicom na terenie miasta Katowic.  

4. Usytuowanie ulicy Sportowej ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Katowice  

 

 

Adam Warzecha 
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DZIENNIK URZĘDOWY

Katowice, dnia 20 stycznia 2012 r.

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Załącznik do Uchwały Nr XVI/305/11 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

UL. SPORTOWA  
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