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POROZUMIENIE Nr 1
w sprawie ustalania numerów porządkowych dla budynków oraz obiektów przy ulicy Jałowcowej,
położonych w Gminie Miasta Jaworzna oraz w Gminie Chrzanów w miejscowości Balin.
Zawarte w dniu 21 maja 2020 r. pomiędzy:
Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna – Pawła Silberta,
a
Gminą Chrzanów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chrzanowa – Roberta Maciaszka,
zwanymi dalej Stronami.
Na mocy art. 47a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), zostało zawarte Porozumienie następującej treści:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad nadawania numerów porządkowych dla budynków
wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania oraz dla obiektów zlokalizowanych
na nieruchomościach przyległych do ulicy Jałowcowej, położonej na terenie Gminy Miasta Jaworzna. Część
nieruchomości przyległych do ulicy Jałowcowej, po jej prawej stronie położona jest na terenie Gminy Miasta
Jaworzna oraz na terenie miejscowości Balin w Gminie Chrzanów. Nieruchomości położone po lewej stronie
ulicy Jałowcowej znajdują się na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
§ 2. Strony porozumienia wprowadzają następujące zasady ustalania numerów porządkowych przy ulicy,
o której mowa w § 1:
1) przy ulicy Jałowcowej prowadzi się jedną, wspólną numerację porządkową od 1 do n,
2) numeracja porządkowa wzrasta od skrzyżowania z ulicą Jesienną w miejscowości Jaworzno w kierunku
północnym do miejscowości Balin,
3) po prawej stronie ulicy Jałowcowej ustala się numery parzyste,
4) po lewej stronie ulicy Jałowcowej ustala się numery nieparzyste,
5) w każdej z miejscowości numery porządkowe ustala się zgodnie z tabelą:
Miejscowość
Jaworzno, Gmina Miasta Jaworzna
woj. śląskie
Balin, Gmina Chrzanów
woj. małopolskie

Zakres wartości numerów porządkowych
numery nieparzyste

numery parzyste

1-n

2 - 26

brak

28 - n

§ 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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§ 5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej Strony.
§ 6. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego oraz
Małopolskiego, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zmianami).
2. Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Gmina Chrzanów zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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