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§ 5. Upowaşnia się Burmistrza Bystrzycy 
Kłodzkiej do cofania i zbywania udziałów i akcji 
w spółkach kapitałowych, w których Gmina By-
strzyca Kłodzka ma udziały lub akcje po uzyskaniu 
zgody Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 6. O wnoszeniu wkładów, cofaniu, nabywa-
niu i zbywaniu udziałów i akcji decyduje Burmistrz 
Bystrzycy Kłodzkiej w formie zarządzenia z zastrze-
şeniem przepisu § 2 pkt 2. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłosze-
niu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Bronisław Patynko 
________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675. 

 
2 383 

 
 

2384 
2 384 

UCHWAŁA NR XLVI/297/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy 
Bohaterów Getta w Kamiennej Górze 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego N K.II.DC.0914-9/10 z dnia 31 maja 2010 r. do WSA we Wrocławiu 
na uchwałę w całości) 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami1)) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami2)), w związku z uchwałą nr XXV/174/08 
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 sierp-
nia 2008 r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych 
rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kamienna Góra zatwierdzonego uchwałą  
nr V/22/07 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z 
dnia 31 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Kamiennej 
Górze uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohate-
rów Getta w Kamiennej Górze. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczo-
no na rysunku planu, stanowiącym załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są następują-
ce załączniki: 
1)  załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1:1000; 
2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania 

4.  Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń pla-
nu. 

§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania − usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka 
A oraz rysunek planu; 

2)  zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B; 

3)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego oraz zasad kształto-
wania ładu przestrzennego, parametrów 
i wskaŝników kształtowania i modernizacji za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów, 
wskaŝników intensywności zabudowy oraz 
wymagań dotyczących zastosowania szcze-
gólnych rozwiązań architektonicznych i prze-
strzennych − ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 5, rubryka C oraz rysunek planu; 

4)  granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych a takşe naraşonych na nie-

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
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bezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5 rubryka D; 

5)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu; 

6)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryki B,C i D; 

7)  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka F; 

8)  wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych − ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5 rubryka C, § 6 oraz rysunek planu; 

9)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu; 

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 7; 

11)  stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej 
Górze; 

2)  podstawowym przeznaczeniu terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; 

3)  uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
şy przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
şe być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i przy uwzględnieniu 
dodatkowych warunków o ile stanowią tak 
przepisy szczegółowe niniejszej uchwały; 

4)  terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wy-
odrębniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym lub 
symbolem literowym i numerem; 

5)  obowiązującej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu 
ma charakter wiąşący i nie moşe ulegać prze-
sunięciu; 

6)  orientacyjnej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu 
moşe podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
być przesuwane w zakresie 5,00 m, jednak 

pod warunkiem, şe nie spowoduje to narusze-
nia ustaleń dotyczących minimalnej szeroko-
ści ciągów komunikacyjnych; 

7)  przestrzeni publicznej – naleşy przez to rozu-
mieć obszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców i uşytkowni-
ków terenu objętego planem w obrębie któ-
rych wprowadza się regulacje wynikające 
z rozp. MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego; 

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linię, która nie moşe być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, za 
wyjątkiem przekroczenia elementami wystroju 
elewacji w zakresie maksimum 1,50 m i na 
długości maks. 25% ściany sytuowanej wzdłuş 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

9)  wymaganej orientacji budynków – naleşy 
przez to rozumieć wymóg sytuowania naj-
dłuşszej ściany budynku w widoku od strony 
linii zabudowy, zgodnie z kierunkiem jaki usta-
la linia oznaczona na rysunku planu. Jeşeli 
wymaganą orientację budynku określają 
2 linie, oznacza to wymóg dostosowania się 
do co najmniej 1 z tych linii; 

10)  dachu symetrycznym − naleşy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi 
(osiach) głównej bryły budynku; 

11)  wskaźniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej stałych obiektów 
zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej 
do powierzchni tej działki. Jeşeli plan ustala 
zakaz podziału terenu, wskaŝnik intensywności 
zabudowy odnosi się do całego terenu. Wy-
klucza się etapowanie inwestycji w sposób nie 
spełniający wymagań dotyczących intensyw-
ności zabudowy w poszczególnych rozpatry-
wanych etapach; 

12)  wskaźniku zabudowy działki – naleşy przez to 
rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych w obrębie działki budowlanej do 
powierzchni tej działki. Jeşeli plan ustala zakaz 
podziału terenu, wskaŝnik zabudowy działki 
odnosi się do całego terenu. Wyklucza się 
etapowanie inwestycji w sposób nie spełnia-
jący wymagań dotyczących wskaŝnika zabu-
dowy działki w poszczególnych rozpatrywa-
nych etapach; 

13)  wysokości zabudowy − naleşy przez to rozu-
mieć, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika 
inaczej, wysokość budynków mierzoną od po-
ziomu terenu istniejącego, przed realizacją 
projektu; 

14)  terenach zabudowy usługowej – naleşy przez 
to rozumieć, o ile z ustaleń szczegółowych nie 
wynika inaczej, funkcję terenów i obiektów 
słuşących działalności z zakresu: 
a)  handlu detalicznego o pow. sprzedaşy do 

400,00 m2, 
b)  gastronomii, 
c)  ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, 
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d)  działalności biurowej, administracji i zarzą-
dzania, 

e)  ubezpieczeń i finansów, 
f)  poczty i telekomunikacji, 
g)  oświaty i nauki, 
h)  opieki społecznej, 
i)  kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j)  sportu i rekreacji, 
k)  turystyki i hotelarstwa, 
l)  projektowania i pracy twórczej, 
m) drobnych usług rzemieślniczych – np. 

usług fryzjerskich i kosmetycznych, pralni-
czych itp.; 

15)  terenach zabudowy produkcyjnej – naleşy 
przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów 
słuşących działalności z zakresu: 
a)  przemysłu i drobnej wytwórczości, 
b)  handlu hurtowego, 
c)  składowania i magazynowania towarów, 
d)  rzemiosła, 
e)  baz maszynowych i transportowych, 
f)  obsługi komunikacji, w tym stacji paliw 

słuşących potrzebom własnym uşytkowni-
ków terenu; 

16)  nośniku reklamowym – naleşy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące 
równocześnie innych funkcji. 

§ 4. 1. Z zastrzeşeniem ustaleń zawartych 
w niniejszej uchwale, następujące oznaczenia na 
rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 
1)  obowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania; 

2)  orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, z zastrzeşeniem ustaleń szczegó-
łowych niniejszej uchwały; 

3)  przeznaczenie terenów − wyraşone na rysunku 
planu symbolami literowymi lub symbolami li-
terowymi i numerami wyróşniającymi poszcze-
gólne tereny; 

4)  oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej oraz przejścia 
piesze w obrębie terenów o innym przezna-
czeniu podstawowym; 

5)  obowiązujące linie zabudowy; 
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7)  oznaczenie zabudowy istniejącej, wskazanej 

do zachowania; 
8)  wymagana orientacja budynków; 
9)  budynki wskazane do objęcia wpisem do 

gminnej ewidencji zabytków; 
10)  granice działek budowlanych, 
11)  oznaczenie przestrzeni publicznej; 
12)  cenne drzewa, wskazane do objęcia ochroną; 
13)  granica strefy ochrony kulturowej; 
14)  granica planu, rozumiana jako toşsama z przy-

ległymi do niej liniami rozgraniczającymi. 
2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku 

planu mają charakter informacyjny lub postula-
tywny. 

3. Nie oznaczone na mapie zasadniczej wyko-
rzystanej do sporządzenia rysunku planu szopy, 
garaşe i budynki gospodarcze wskazuje się do li-
kwidacji. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne 
dla terenów połoşonych w obszarze objętym pla-
nem zawierają ponişsze tabele. W rubryce „ozna-
czenie terenu” zamieszczono informację, których 
terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegółowe 
odnoszą się do wszystkich terenów, natomiast 
ustalenia indywidualne wyłącznie do terenów, 
których numer podano w tabeli. Jeşeli wustale-
niach indywidualnych teren nie został zamieszczo-
ny oznacza to, şe plan nie wprowadza dla tego 
terenu ustaleń indywidualnych. Jeşeli w obszarze 
objętym planem występuje tylko jeden teren okre-
ślonej funkcji, to tabela zawiera tylko ustalenia 
indywidualne odnoszące się do tego terenu. 
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2. Ustala się następujące minimalne wskaŝniki 
ilości miejsc postojowych na terenach przeznaczo-
nych pod nową zabudowę: 
1)  dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce posto-

jowe/1 mieszkanie; 
2)  dla usług handlu – 1 miejsce/50 m2powierzchni 

sprzedaşy; 
3)  dla pozostałych usług – 1 miejsce postojowe na 

60m2powierzchni uşytkowej; 
4)  dla funkcji produkcyjnych – ustala się wymóg 

zapewnienia 1 miejsca postojowego/ 6 zatrud-
nionych. 

3. Uwzględnienie w bilansie miejsc postojo-
wych moşliwości parkowania przyulicznego, wy-
maga zgód zarządców ulic. 

§ 7. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza się zmianę przebiegów istniejących 

sieci infrastruktury technicznej, a takşe lokaliza-
cję nowych sieci, obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej pod warunkiem podpo-
rządkowania ich w zakresie parametrów, prze-
biegu i lokalizacji funkcji podstawowej; 

2)  sieci zaleca prowadzić wzdłuş wyznaczonych 
w planie ciągów komunikacyjnych, lub granic 
działek, w sposób nie kolidujący z planowaną 
zabudową; 

3)  dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozy-
skiwania energii ze ŝródeł niekonwencjonal-
nych, za wyjątkiem turbin wiatrowych; 
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4)  nie dopuszcza się lokalizacji wieş antenowych 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 

2. Ustala się następujące zasady szczegółowe 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej: 
1)  zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekami 

sanitarnymi – systemem przyłączy wpiętych do 
istniejących, sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, rozbudowany w zakresie wynikającym 
z planowanego zagospodarowania terenu; 

2)  ewentualne ścieki przemysłowe naleşy odpro-
wadzić do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
po podczyszczeniu ich w stopniu umoşliwiają-
cym odbiór przez miejską oczyszczalnię ście-
ków; 

3)  ścieki opadowe naleşy odprowadzić do miej-
skiego systemu kanalizacji deszczowej lub do 
rzeki Bóbr, zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych. Istniejące rowy oraz otwarte ka-
nały ściekowe na terenach przewidzianych pod 
zabudowę naleşy zastąpić kolektorami ścieko-
wymi, o przekrojach uwzględniających takşe 
odbiór wód opadowych z terenów połoşonych 
poza planem – zgodnie ze stanem istniejącym; 

4)  ogrzewanie obiektów – z miejskiej sieci cie-
płowniczej lub w oparciu o rozwiązania indywi-

dualne akceptowane przez obowiązujące prze-
pisy szczególne. Odcinki naziemnych ciepłocią-
gów naleşy docelowo zastąpić siecią podziem-
ną; 

5)  zaopatrzenie w pozostałe media − naleşy roz-
wiązać zgodnie z warunkami określonymi przez 
gestorów tych mediów. 

§ 8. Ustala się stawkę procentową, słuşącą na-
liczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokości 30%. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry. 

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady: 
Małgorzata Krzyszkowska

________________ 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/ 
/297/10 Rady Miejskiej w Kamiennej 
Górze z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 153 – 15765 – Poz. 2384 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/297/10 Rady Miejskiej w Kamiennej 
Górze z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/297/10 Rady Miejskiej w Kamiennej 
Górze z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasadach ich finansowania: 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Boha-
terów Getta w Kamiennej Górze, po stronie gminy wystąpią następujące zobowiązania związane 
z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i są 
wynikiem uchwalenia planu: 
 

Zadanie 
Sposób 
realizacji 

Zasady finansowania 

budowa odcinka drogi dojazdowej KD/Dp-
j.3wraz z infrastrukturą drogową – długość od-
cinka drogi oraz sieci – 48 mb 

Inwestycja  
jednoetapowa 

z działu 900 –gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska –rozdział 90095 pozostała działal-
ność 

udział w budowie wewnętrznego ciągu pieszo – 
jezdnego KDW/p-j.2 – długość drogi oraz sieci – 
174 mb 

Inwestycja  
jednoetapowa 

z działu 900 –gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska –rozdział 90095 pozostała działal-
ność 

 
Ustala się, şe gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudşetowych na realizację w/w inwe-
stycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych ŝródeł zasady finansowania w/w zadania zmienią się od-
powiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR XLVI/415/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 13 lipca 2010 r. 

w sprawie nadania nazw ulic w Sadkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwy powstałym ulicom 
w Sadkowie: 
a)  ul. Jabłoniowa w granicach działki nr 65/126 
b)  ul. Wiśniowa w granicach działki nr 65/122 
c)  ul. Jarzębinowa w granicach działki nr 65/120 
d)  ul. Şurawinowa w granicach działki nr 65/118 

e)  ul. Brzoskwiniowa w granicach działki nr 65/114 
i 65/115 

f)  ul. Agrestowa w granicach działki nr 65/117 
g)  ul. Czereśniowa w granicach działki nr 65/119 
h)  ul. Morelowa w granicach działki nr 65/121 
i)  ul. Gruszkowa w granicach działki nr 65/125 
j)  ul. Owocowa w granicach działki nr 65/218 

2. Przebieg i granice ulic wymienionych  
w ust. 1 oznaczone są na mapie stanowiącej za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływnie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 

 

  


