
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/519/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia 

ich z użytkowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 2  pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 10 ust. 1, 2  i 3  w związku 

z art. 7  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 260 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. 

Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawić kategorii dróg gminnych drogi:  

1) plac Rynek Główny - na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. ks. Stanisława 

Stojałowskiego,  

2) ul. ks. Stanisława Stojałowskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Rynek Główny do skrzyżowania z ul. 

Sądową,  

położone na terenie Gminy Miasta Jaworzna oraz wyłączyć je z użytkowania, zgodnie z załącznikiem 

nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wiesław Więckowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2013 r.

Poz. 6019
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