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Daniel Iwański

Przewodn iczący Rady Miej skiej

w Jaworze

.Ź.godnie z art. 78 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnYm (Dz. U" z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.), w załączeniu przedkładam wraz z
uzasadnieniem Projekt uchwały w sprawie zmiany nazry części ulicy poiożonej w Jaworuę.

Zńączniki:

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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UcHwAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dńa 2019 r.

w sprawie zmiany nazrvy części ulicy położonej w Jaworze.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sunorządzie gminnym (Dz. U. z20I8 r.
poz.994 zpóźn. zm. ), Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§l.
l.Zmienia się część naTwy ulicy ,,Cukrowniczł'na ulicę onazwie ,,Gottlieba Daimlera", która będzie

przebiegać przez działki ozn. nr 3l7, rlr 99133, nr 4128, nr 3l3, nr 3l2, nr 3ll, nr 4124 inr 7113, położone
w Jaworze Obr. Nr l-Gospodarstwo.

2. Przebieg ulicy został wskazany na mapie stanowiącej zńącntikdo niniejszej uchwaĘ.

§2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§3.
Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański

Monika

Id: TXMNT-QCPW-IOGTM-OECMF-QKMPO. Projekt



Załącznik do
Uchrvały Nr

Rady Miejskiej w Jaworze
zdnta 2019 r.
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Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze

zdnia .....2019 r.

UZASADNIENIE

Cęle i przewidywane skutki podjęcia uchwały.

. Podjęcie przedmiotowej uchwały, następuje zurzędv.

Aktualny stan faktyczny i prawny
Aktualnie zmieniana część ulicy nosi nazwę ul. Cukrownicza a po zmianie będzie

nosió nazwę ul. Gottlieba Daimlera i będzie przebiegac zgodnie z wybudowaną drogą ptzez
działki nr 3l2, nr 3l7, nr 4128 i nr 99133, stanowiące własnośó Gminy Jawor i przez działki nr
3l3, nr 3lI, nr 4124 i nr l1l3 będące własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajołyych i Autostrad.

Róźnice między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
Po podjęciu uchwały w/w część ulica otrzyma nazwę ul. Gottlieba Daimlera,

natomiast pozostał część ulicy utrzyrna dotychczasowąnazwę, tj. ul. Cukrownicza.
W związku ze zmianą nazw części ulicy nastąpi koniecznośó zmiany dotychczas

nadanych adresów w zakresie nięruchomości do niej przyległych, możę więać się to także z
wymianą dokumentów.

Konsekwencje finansowe dla budzetu gminy
Umieszczenie przy ulicy tablic zek z now ą nazw ą.
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