
 
 

UCHWAŁA NR XX/212/2020 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jednolity), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z t.j.) oraz w wykonaniu uchwały 
Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj Śl. 
Nr 240, poz. 3611), 

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Drogi wewnętrzne usytuowane w rejonie ul. Marii Dąbrowskiej w Radzionkowie otrzymują nazwy:  

1) droga usytuowana na działkach gminnych nr 1906/6 i 1999/12 – ul. Botaniczna; 

2) droga usytuowana na działce gminnej nr 1786/12 – ul. Jesionowa; 

3) droga usytuowana na działce prywatnej nr 2029/12 na wniosek właściciela – ul. Akacjowa; 

4) droga usytuowana na wschodniej części działki prywatnej nr 2030/12 na wniosek właściciela – 
ul. Klonowa; 

5) droga usytuowana na zachodniej części działki prywatnej nr 2030/12 na wniosek właściciela – ul. Dębowa; 

§ 2. Graficzne usytuowanie ww. dróg stanowi załącznik do niniejszej chwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

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

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 
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