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b) zamiana nie narusza zasady racjonalnego go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i nie 

s”owoduje ”ogorszenia warunków mieszkaniowych 

osób w lokalach objętych zamianą, a ”owierzchnia 
mieszkalna ”rzy”adająca na osobę nie będzie mniej-

sza niw 5 m2. 

4. Zamiana nastę”uje ”rzez rozwiązanie do-

tychczas obowiązujących umów najmu, ”od”isanie 

”rotokoJów zdawczo - odbiorczych, zawarcie no-

wych umów najmu na wskazane we wniosku  
o zamianę lokale i ”rzejęcie ich ”rotokoJem zdaw-

czo - odbiorczym. 

5. Koszty związane z remontem lokali stanowią-
cych ”rzedmiot zamiany obciąwają ”rzyszJych najem-

cówŁ  
 

§ 16Ł1Ł Osoby, które ”ozostaJy w o”uszczo-

nym ”rzez najemcę lokalu, w którego najem nie 
wstą”iJy ”o `mierci najemcy zobowiązane są bez 
wezwania o”u`cić i wydać lokal wynajmującemu 
w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.  

2. W razie bezskutecznego u”Jywu terminu, 

okre`lonego w ustŁ 1, Gmina wytoczy ”owództwo 
o o”równienie lokalu.  

RozdziaJ VII 
Kryteria oddania w najem lokali mieszkalnych  

o ”owierzchni uwytkowej ”owywej 80 m2 

 

 § 17. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego 
powierzchnia przekracza 80 m2 nastę”uje na zasa-

dach okre`lonych w § 8Ł  
 

RozdziaJ VIII 
Postanowienia koLcowe 

 

§ 18. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Lubsza.  

 

§ 19. Z dniem wej`cia w wycie niniejszej 

uchwaJy traci moc uchwaJa Nr XXł204ł04 Rady 
Gminy Lubsza z dnia 27 sierpnia 2004 r. w spra-

wie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza. 

 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza 

Dariusz Bandrowski 
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UCHWAIA NR XXXII/476/09 

 RADY MIEJSKIEJ NYSY 

 

 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mie`cie Nysa  

w rejonie ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (t.j. 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 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;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 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) w związku  

z art. 20 ust.1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  

Nr 220, poz. 1413), ”o stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, po-

stanawia się, co nastę”uje: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego w mie`cie Nysa 
w rejonie ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy w mie`cie Nysa w rejonie 
ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego 

w niniejszej uchwale; 

2) rysunki zmiany miejscowego planu w skali  

1 : 1000 stanowiących zaJączniki nr 1 i 1a do 
niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 

ich finansowania stanowiącego zaJącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaJy; 
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4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 3Ł1Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy w mie`cie Nysa w rejonie 
ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej w”rowadza się 
zmiany nastę”ujące: 

1) zmienia się na rysunku ”lanu granice terenu 
29P,S,U ”o”rzez wJączenie terenów 8KŚŚ; 9KŚŚ; 
31 P,S,U; 48 P,S,U; 49 P,S,U; 

2) wykre`la się na rysunku ”lanu drogę 7KŚŚ; 
wydziela się nowy teren 55aKs,U; 

3) zmienia się ustalenia dla terenów 27 P,S,U; 
29 P,S,U oraz 28ZI; 30ZI; 32ZI; 

4) zmienia się ustalenia dotŁ wysoko`ci zabu-

dowy na terenach 51 P,S,U i 54 P,S,U; 

5) zmienia się zasady ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2Ł Nie zmienia się ustaleL dla drogi 2KŚZ i 4KŚL 
oraz terenów oznaczonych symbolami 33P,U  
i 47P,S. 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 

1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii roz-

graniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagospodarowania oraz zasad 

ochrony i ksztaJtowania `rodowiska; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do 
okre`lania o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

2.W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w ”lanie: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków; 
2) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

3) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów;  
4) s”osobów i terminów tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się od 
ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scala-

nia nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na 
dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie nie 
okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegających 

scaleniu i ”odziaJowi ”rzez Gminę, zgodnie z 
ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ  

 

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysun-

ku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica terenów objętych zmianą ”lanu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) zasadnicze linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadnicze funkcje terenówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają charak-

ter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwytkowaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rzeznaczenie terenu, które dominuje w ”o-

nad 50% na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi;  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć alternatywne ”rzeznaczenie 

w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJniające ”odstawową funkcję tego terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, nie”rze-

kraczające 50% terenu; 
3) ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej biolo-

gicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt 
rodzimy w obrębie dziaJki budowlanej zagos”oda-

rowanej zieleniąŁ 
 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 7Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
27P,S,U; 29P,S,U ustala się ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe ｦ tereny ”od zabudowę ”rzemysJową, skJa-

dową, ”rodukcyjno - usJugową, usJug komercyjnych 
oraz przeznaczenie dopuszczalne ｦ tereny obiektów 
infrastruktury technicznejŁ Ustala się nastę”ujące 
warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 
zgodnie z rysunkiem planu;  

2) do”uszcza się utrzymanie istniejącej lub jej 
likwidację oraz realizację nowej zabudowy;  

3) nakazuje się w ”asie nie mniejszym niw 100 m 
od terenu 52ZL wysoko`ć zabudowy mierzoną od 
`redniego ”oziomu terenu do gzymsów, kalenic  

i innych ”oziomych elementów wieLczących budynki 

nie”rzekraczającą 12 m, na ”ozostaJym terenie  
15 m ”rzy zrównicowaniu wysoko`ci w stosunku 

40% do 60%; 
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4) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL ”unktowych wywszych od zabudowy (maszty 
reklamowe, urządzenia technologiczne, it”Ł);  

5) do”uszcza się ”Jaski ksztaJt dachu lub Ju”inowy;  

6) inwestycje zaliczone do ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko ”odlegają 
”ostę”owaniu w s”rawie ocen oddziaJywania na 

`rodowisko, które winno okre`lić ”rzedsięwzięcia 
techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaJy-

wanie na `rodowisko do warto`ci normowych; 

7) wyklucza się skJadowanie, na wolnym ”o-

wietrzu lub w niezadaszonych budowlach, sub-

stancji i materiaJów ”owodujących zanieczyszcze-

nie ”owietrza, gleby i wód ”odziemnych; 
8) dla nowo zabudowywanych terenów, w tym 

dla terenów ”odlegających wtórnemu ”odziaJowi, dla 
których minŁ szeroko`ć frontu dziaJki nie mowe być 
mniejsza niw 50 m, nakazuje się ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną nie mniejszą niw 15% ”owierzchni 
terenu w liniach rozgraniczających, a ”owierzchnię 
zabudowy max. 70% powierzchni terenu; 

9)  w obrębie terenu, w tym terenów ”odlega-

jących wtórnemu ”odziaJowi, ”rzewidzieć ogólno-

dostę”ny ”arking dla samochodów osobowych 
”racowników i osób korzystających z usJug zakJa-

du ”rzyjmując wskaunik 0,3 stanowiska na 1 za-

trudnionego; 

10) realizacja obiektów i urządzeL funkcji uzu-

”eJniających i z zakresu infrastruktury technicznej 

wg aktualnych warunków technicznych; 
11) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia 

w sieć elektroenergetyczną kablową NłN i SN, sieć 
wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanaliza-

cji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową; 
12) do”uszcza się wtórny ”odziaJ terenu na tereny 

mniejsze, przy czym dla nowo wydzielonych terenów 
nie mających dostę”u do drogi ”ublicznej, nalewy za-
”ewnić obsJugę komunikacyjną drogami dojazdowymi 

wewnętrznymi wg warunków technicznych; 

13) do”uszcza się Jączenie sąsiednich terenów 
okre`lonych na rysunku ”lanu orientacyjnymi li-
niami rozgraniczającymi; do”uszcza się równiew  
w takim ”rzy”adku likwidację nie”rzekraczalnych 

linii zabudowy od ww. ukJadu komunikacyjnego; 

14) do”uszcza się ”rzykrycie istniejących ro-

wów odwadniającychŁ 
2. Dla terenów oznaczonych symbolami 28ZI; 

30ZI; 32ZI ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ 

tereny zieleni izolacyjnej oraz przeznaczenie do-

puszczalne ｦ tereny obiektów infrastruktury tech-

nicznejŁ Ustala się nastę”ujące warunki ich zabu-

dowy i zagospodarowania: 

1) nakazuje się wyksztaJcić zieleL izolacyjną  
w formie zieleni wysokiej i niskiej z nasadzeniami 

w czę`ci drzew i krzewów zimozielonych; 
2) do”uszcza się realizację obiektów i urządzeL 

infrastruktury technicznej; 

3) do”uszcza się ”rze”rowadzenie wjazdów z te-

renów 27P,S,U; 29P,S,U; 33P,U na drogę 4KŚLŁ 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 55aKs,U 

ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ parking  

i usJugiŁ Ustala się nastę”ujące warunki zabudowy 

i zagospodarowania: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 
zgodnie z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czyn-

ną nie mniejszą niw 5% ”owierzchni terenu w li-
niach rozgraniczających, a ”owierzchnię zabudowy 
max. 30 powierzchni terenu; 

3) do”uszcza się realizację usJug w tym zwią-
zanych z obsJugą turystyki (na sąsiednim terenie 

zabytkowych fortyfikacji) w formie parterowego 

obiektu o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 3,5 m do 
oka”u dachu, z dachem ”Jaskim; 

4) nakazuje się ”arking utwardzony, w tym z ma-

teriaJów awurowych umowliwiających ”orost trawy; 
5) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zieleni 

wysokiej; 

6) nakazuje się obsJugę komunikacyjną terenu 
55aP,S,U z istniejącej drogi dojazdowej.  

4. Śla terenów 51 P,S,U i 54 P,S,U w ustale-

niach szczegóJowych zmienia się wysoko`ć zabu-

dowy z 10 m na 12 m.  

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 8Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakazuje się na terenach mieszkalnictwa jed-

norodzinnego oznaczonych symbolem MN i MN,U 

realizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko w rozumieniu artŁ 51 ustawy 

pkt 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

_rodowiska (ŚzŁ U. Nr 62, ”ozŁ627, z ”óunŁ zmŁ)Ł 
Zakaz ten nie dotyczy na obszarze caJego ”lanu 
realizacji inwestycji celu publicznego (w tym infra-

struktury technicznej i komunikacji); 

2) nakazuje się ograniczenie uciąwliwo`ci zakJa-

dów ”rodukcyjnych i usJugowych do granic okre-

`lonych tytuJem ”rawnym wJa`ciciela;  
3) nakazuje się stosowanie do celów grzew-

czych i bytowych wysokos”rawnych urządzeL 
grzewczych albo cie”Jo zdalaczynne; 

4) nakazuje się od”rowadzenie `cieków byto-

wych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

a od”rowadzenie do wód lub do ziemi `cieków 
o”adowych ”ochodzących z ”owierzchni dróg oraz 
”arkingów o trwaJej nawierzchni ujętych w syste-

my kanalizacyjne będzie mowliwe ”o ich u”rzednim 
podczyszczeniu; 

5) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”ado-

wych z dachów bez”o`rednio do gruntu; 
6) nakazuje się ”rowadzenie gos”odarki `cie-

kami ”rzemysJowymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, minimalizując ich ilo`ć i za”ewniając 
zachowanie norm jako`ci wód; 
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7) nakazuje się ”rowadzenie gos”odarki od”a-

dami zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami zakJa-

dając ich minimalizację i odzysk;  
8) nakazuje się do”uszczalne ”oziomy haJasu 

zewnętrznego ”rzyjąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, na terenach: MN jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; MN,U 

jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami rzemie`lniczymi; 
9) nakazuje się ograniczenie do niezbędnego 

minimum prac niwelacyjnych przy realizacji obiek-

tów budowlanych i zagospodarowaniu terenu; 

10) zaleca się ”ozostawienie na terenach nie 
”rzewidzianych ”od zabudowę terenów zieleni, 
szczególnie wysokiej; 

11) przy nowych nasadzeniach drzew i krze-

wów uwzględniać gatunki rodzime wJa`ciwe dla 
siedlisk obszaru objętego ”lanemŁ 

 

ŚziaJ III 
O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 9Ł Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe 
stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

30 % - dla wszystkich terenów objętych niniej-

szą zmianą planu. 

 

ŚziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 10Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w mie`cie Nysa w rejonie ulic JagielloLskiej  
i Nowowiejskiej uchwalonego uchwaJą Nr XXVIIł 
461/04 Rady Miejskiej Nysy z dnia 24 sierpnia 

2004 r. 

 

§ 11Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 12Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego w mie`cie Nysa w rejonie ulicy Ja-

gielloLskiej i Nowowiejskiej, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), art. 7 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 

(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ)  
i art. 167 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

JagielloLskiej i Nowowiejskiej w Nysie nie przewiduje 

się realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy. 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 
na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od 
rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasadach 
ich finansowania. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09  

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego w mie`cie Nysa w rejonie ulic Jagiel-
loLskiej i Nowowiejskiej 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.:  

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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 

803), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co nastę”u-

je:  

Biorąc ”o uwagę stanowisko Burmistrza o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego do 
publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR XLł236ł09 

RADY MIEJSKIEJ W OLE_NIś 

 

 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
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; z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 116, poz. 1203; 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), Rada Miej-

ska uchwala: 

 

§ 1Ł1Ł Nadać nazwę ulicy zlokalizowanej w miej-

scowo`ci Bodzanowice ”rzebiegającej od zbiegu ulic: 

Polnej i Piaski do skrzywowania z ulicą Częstochow-

ską na dziaJkach oznaczonych numerami geodezyj-

nymi: kŁmŁ 7 obręb Bodzanowice KW 40121 

Nr 324 o ”owŁ caJkŁ 0,1610 ha 

Nr 523ł323 o ”owŁ caJkŁ 0,8420 ha  
ulica ｭSosnowaｬ 

2.  ŚziaJki, o których mowa w ustŁ 1, stanowią 
w caJo`ci wJasno`ć Gminy OlesnoŁ 

 

§ 2Ł PoJowenie i ”rzebieg ulicy okre`la szkic gra-

ficzny stanowiący zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Olesna. 

 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni 
od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa O”olskiegoŁ 
  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 


