
UCHWAŁA NR XIV/142/16
RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 22 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie wsi Nielepice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. w Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm./ i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. 
w Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm./, Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. dokonuje się 
następujących zmian:

1) przepis § 1 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje nowe brzmienie: ulica Kmieci - ulica obejmująca drogę oznaczoną 
jako fragment działki nr 190, biegnący od wysokości wschodniej granicy dz. nr 167, w kierunku 
zachodnim,

2) przepis § 1 ust. 1 pkt. 11 otrzymuje nowe brzmienie: ulica Akacjowa - ulica obejmująca drogę 
oznaczoną jako wschodni fragment działki nr 190 biegnący od północnej granicy działki nr 104 w kierunku 
północnym, do wysokości wschodniej granicy dz. nr 167 oraz południowy fragment działki nr 165, 
biegnący od wysokości wschodniej granicy dz. nr 167, w kierunku wschodnim.

2. Nowy przebieg ulic wskazanych w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

mgr Maria Kwaśnik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2016 r.
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