
 

 

UCHWAŁA NR XV/97/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie nadania i zmiany 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. 1. Dokonać zmiany nazwy ulicy Janusza Kusocińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki 

jako droga o nr ewidencyjnym D 1625/27 na ulicę Kamili Skolimowskiej.  

2. Ulicy od Wysokiej Lelowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1626 

arkusz mapy – 17 dochodzącej do ulicy Koziegłowskiej nadaje się nazwę im. Janusza Kusocińskiego, ulicy 

oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1625/80 arkusz mapy – 17 nadaje się 

nazwę – Władysława Komara, ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Żarki jako droga nr ewid.            

D 1625/83 arkusz mapy – 17 nadaje się nazwę – Kazimierza Górskiego, ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów, 

obręb Żarki jako droga nr ewid. D 1625/96 arkusz mapy – 17 nadaje się nazwę – Huberta Wagnera. Graficzny 

przebieg dróg przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.  

§ 2. Nadanie i zmianę nazw ulic dokonuje 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 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 960

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2012 r.



Załącznik do Uchwały Nr XV/97/2012 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 
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