
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/520/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg powiatowych 

z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych i ustaleniem ich przebiegu 

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. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2  pkt 3, art. 44, 

art. 92 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 z późn.zm.), art. 10 ust. 1, 2  i 3  w związku z art. 6a ust. 1, 2  i art. 7  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), działając w porozumieniu 

z Zarządem Województwa Śląskiego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz 

zarządów sąsiednich powiatów, 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. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych drogi:  

1) ul. Pocztową - na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Narutowicza,  

2) ul. Sławkowską - na odcinku od skrzyżowania z pl. św. Jana do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty 

Gdańskiej,  

3) ul. Mickiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z pl. św. Jana,  

4) pl. św. Jana - na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławkowską do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha,  

oraz zalicza się je do kategorii dróg gminnych. 

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych:  

1) ul. Pocztowej zlokalizowanej na działkach nr 224/1, 277/2 i część 281/5 w obrębie 266, zgodnie 

z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały,  

2) ul. Sławkowskiej zlokalizowanej na działkach nr 209/12, 118/1 w obrębie 257, zgodnie z załącznikiem 

nr 2  do niniejszej uchwały,  

3) ul. Mickiewicza zlokalizowanej na działkach nr 244/7, 209/2, 234/27 i część 234/10 w obrębie 257, 

zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały,  

4) pl. św. Jana zlokalizowanej na działkach nr 240, 244/2 w obrębie 257, zgodnie z załącznikiem nr 4  do 

niniejszej uchwały. 
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§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 4.  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 
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