
 

 

UCHWAŁA NR XXI/372/12 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 31 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej - ulicy Piekarskiej położonej w granicach administracyjnych 

miasta Chorzów 

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 

poz.115 z późn. zm.), 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.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172)  

Rada Miasta Chorzów  

uchwala  

§ 1. Zmienić przebieg drogi gminnej - ulicy Piekarskiej, położonej w granicach administracyjnych Miasta 

Chorzów, usytuowanej na działkach drogowych: nr 4214/254 (część działki), 4093/253 (część działki), 

4090/254 zapisane w księdze wieczystej Nr KA1C/00006385/8, nr 4455/254 (część działki) zapisana w księdze 

wieczystej Nr KA1C/00013348/9, nr 5261/253 zapisana w księdze wieczystej Nr KA1C/00006102/1, nr 

5089/253 zapisana w księdze wieczystej Nr KA1C/00000224/0, nr 4275/253, 4094/253 (część działki) zapisane 

w księdze wieczystej Nr KA1C/00003394/3, nr 569/10 zapisana w księdze wieczystej Nr KA1C/00007493/5, 

nr 957/10, 969/10, 984/10 zapisane w księdze wieczystej Nr KA1C/00006102/1, nr 975/10 zapisana w księdze 

wieczystej Nr KA1C/00020489/1, stanowiących własność Miasta Chorzów, zgodnie z nowym przebiegiem 

oznaczonym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Chorzów  

 

 

mgr Henryk Wieczorek 
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Katowice, dnia 6 lipca 2012 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/372/12 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 31 maja 2012 r. 
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