
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie nadania nazw ulic w Żarkach  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym /j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Miejska w Żarkach uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ew. D.1651/90,1651/74 i część drogi 

1651/92 arkusz mapy – 18 do wysokości posesji o nr ewid. 1651/19 nadaje się nazwę Wrzosowa, ulicy 

oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1651/126 arkusz mapy- 18 nadaje się 

nazwę Podleśna, odcinkowi ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1651/92 

arkusz mapy – 18 od posesji 1651/22 do posesji 1651/33 nadaje się nazwę Jałowcowa, odcinkowi ulicy 

oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1651/92 arkusz mapy – 18 od posesji o nr 

ewid. 1651/19 do posesji o nr ewid. 1651/22 nadaje się nazwę Borówkowa, odcinkowi ulicy oznaczonej 

w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1651/92 arkusz mapy – 18 od posesji o nr ewid. 

1651/26 do posesji o nr ewid. 1651/24 nadaje się nazwę Brzozowa, odcinkowi ulicy oznaczonej w ewidencji 

gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1651/92 arkusz mapy – 18 od posesji o nr ewid. 1651/32 do posesji 

o nr ewid. 1651/33 nadaje się nazwę Świerkowa. Graficzny przebieg dróg przedstawiony jest na mapie 

stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Nazwy ulic nadaje się na wniosek mieszkańców – właścicieli posesji położonych przy wyżej 

wymienionych ulicach.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Żarkach.  

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

Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach 

 

 

Stanisława Nowak 

 

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 
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