
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/356/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Świętochłowicach 

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 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), po przeprowadzeniu w trybie przewidzianym 

uchwałą nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych  

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 87, poz. 1627) 

konsultacji projektu niniejszej uchwały z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Świętochłowicach, 

Rada Miejska w Świętochłowicach 

uchwala: 

§ 1. Ulicy położonej w Świętochłowicach, w obrębie ewidencyjnym Chropaczów, zlokalizowanej na części 

działki ewidencyjnej nr 3116/8, stanowiącej drogę wewnętrzną, nadaje się nazwę: Kwiatowa. 

§ 2. Ulicy położonej w Świętochłowicach, w obrębie ewidencyjnym Chropaczów, zlokalizowanej na części 

działki ewidencyjnej nr 3116/28, stanowiącej drogę wewnętrzną, nadaje się nazwę: Krokusów. 

§ 3. Przebieg ulic określonych w § 1 i w § 2 przedstawiony jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Świętochłowicach 

 

 

Rafał Łataś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 grudnia 2017 r.

Poz. 6828
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Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
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