
UCHWAŁA NR LI/450/2018
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym zlokalizowanym na osiedlu mieszkaniowym w rejonie 
Górek Małobądzkich w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) oraz w zawiązku z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1523)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. Nadać nazwy drogom wewnętrznym położonym na osiedlu mieszkaniowym w rejonie Górek 
Małobądzkich w Będzinie, w brzmieniu: 1)  "ulica Sosnowa" - zlokalizowana na działce oznaczonej numerem 
90/37 na karcie mapy 48 w obrębie ewidencyjnym Będzin, zapisana w księdze wieczystej KA1B/00055520/4 
jako własność Gminy Będzin w użytkowaniu wieczystym GTB Metropolis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 
uwidoczniona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, 2) "ulica Cisowa" - zlokalizowana na 
działce oznaczonej numerem 90/47 na karcie mapy 48 w obrębie ewidencyjnym Będzin, zapisana w księdze 
wieczystej KA1B/00055531/4 jako własność Gminy Będzin w użytkowaniu wieczystym GTB Metropolis 
sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uwidoczniona na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 3540



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/450/2018

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 23 maja 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3540



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/450/2018

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 23 maja 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3540


		2018-06-01T06:07:15+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




