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UCHWAŁA NR XVIII/84/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

 z dnia 26 października 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Jawora w obrębie Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Jaworze nr XXVII/150/08 z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jawora w obrębie Starego Jawora i Osie-
dla Słowiańskiego Rada Miejska w Jaworze 
uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XVI/64/11 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego 
Jawora i Osiedla Słowiańskiego wprowadza się 
zmianę treści § 9 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaopatrzenie w wodę – poprzez podłączenie do 
miejskiej sieci wodociągowej”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XVI/ 
/64/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 
2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Jawora 
w obrębie Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego 
nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej miasta Jawora. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Madej 

40 66

 

4065 
40 6 7 

UCHWAŁA NR XIV/144/11 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pławna, gmina Strzelin 

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 późn. zm.), Ra-
da Miejska Strzelina uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Nadaje się nazwy ulicom położonym w 
miejscowości Pławna, wykazanym w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Usytuowanie ulic przedstawiono w załącz-
niku nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zdzisław Rataj 

  


