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jest celowe i uzasadnione nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i społecznych, i ogólnorozwojo-
wych. W przypadku uzyskania środków na uzbrojenie terenu ze ŝródeł pozabudşetowych bilans wyliczo-
nych kosztów będzie korzystniejszy dla Gminy niş powyşej przedstawiono. 
Przewidywany wzrost wartości nieruchomości wyniesie 464,500 zł. 
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UCHWAŁA NR XL/266/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego, 
Wałową, Kolejową, Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej, 

Kolejowej, Chrobrego) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 28 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/245/09 Rady 
Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 paŝdziernika 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Ziębi-
ce, obejmującego obszar zawarty między ulicami: 
Sportową, Wojska Polskiego, Wałową, Kolejową, 

Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębi-
ce (z wyłączeniem ulicy Wałowej, Kolejowej, Chro-
brego).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ziębic.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Janusz Sobol 
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UCHWAŁA NR XL/226/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), za zgodą 
właścicieli działek, Rada Miejska w Złotoryi uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako dział-
ki nr 233/4, 233/11 i 233/17 połoşone w obrębie 
6 miasta Złotoryja, które zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oznaczono symbolem KDW w obszarze 
134 MW, MN/U nadaje się nazwę ulica Bolesława 
Wysokiego.  

§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy wymienionej 
w § 1 oraz nadawaną jej nazwę przedstawia mapa 
stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Lokali-
zację drogi umieszcza się na stronie internetowej 
pod adresem: 
www.zlotoryja.pl/zlotoryja_nazwy_ulic.jpg, pas 3,4 
słup K mapy.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Złotoryja.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Zając 

  


