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DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO
Katowice, dnia 15 sierpnia 1987 r.

nr 6

Treść:
Poz:
UCHWAŁY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ

112 — uchwała nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie za
liczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich.
ZARZĄDZENIA WOJEWODY KATOWICKIEGO

113 — nr 31/87 z dnia 1 lipea 1987 r. w sprawie przeciętnego kosztu wybudowania domu jednorodzinnego na obsza
rze województwa katowickiego.
114 — nr 33/87 z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi komunalne w zakresie wywozu
nieczystości stałych i płynnych, usługi pogrzebowe i cmentarne, cen wstępu do ogrodu zoologicznego oraz usługi
laziennicze.
UCHWAŁY RAD NARODOWYCH

115 — uchwala nr XVII/91/87 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie ustalenia
granic gruntów, na których w latach 1987—1990 realizowane będzie skoncentrowane budownictwo jednorodzin
ne w mieście Będzinie.
116 — uchwała nr XVIII/115/87 Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 1987 r. w spra
wie nadania nazw ulicom na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.
117 — uchwala nr XXI/97/87 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie nadania
nazw ulicom.
118 — uchwala nr XIX/114/87 Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie nadania
imienia Romana Stachonia Katowickiemu Parkowi Leśnemu.
119 — uchwała nr XIX/115/87 Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie okreś
lenia granic gruntów przeznaczonych na skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Kostuchna-Północ w Katowicach.
120 — uchwala nr XIX/86/87 Gminnej Rady Narodowej w Krzanowicach z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie okreś
lenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
121 — uchwała nr XVIII/104/87 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
122 — uchwala nr XVIII/105/87 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie określenia
granic gruntów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.
123 — uchwała nr XIX/107/87 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie nadania
nazw ulicom.

124 — uchwała nr XIX/81/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łazach z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie na
dania nazw ulicom w sołectwie Ciągowice.
125 — uchwała nr XIX/82/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łazach z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie na
dania nazw ulicom w sołectwie Kuźnica Maslońska.
126 — uchwała nr XIX/83/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łazach z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie na
dania nazw ulicom w sołectwie Turza.
127 — uchwała nr XVI/95/87 Gminnej Rady Narodowej w Mierzęcicach z dnia 24 czerwca 1987 r. w sprawie nadania
nazw ulicom.
128 — uchwała nr XVII/80/87 Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach z dnia 28 maja 1987 r. w sprawie dokonania
zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.
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129 — uchwała nr XVII/78/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 19
twierdzenia miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzinnego „Północ” w Olkuszu.
130 — uchwała nr XVII/79/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 19
twierdzenia miejscowego szczegółowego iplanu zagospodarowania przestrzennego
dzinnego „Pod Parczami” w Olkuszu.

grudnia 1986 r. w sprawie za
osiedla budownictwa wieloro
grudnia 1986 r. w sprawie za
osiedla budownictwa jednoro

131 — uchwała nr XVII/80/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie za
twierdzenia miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednoro
dzinnego „Czarna Góra” w Olkuszu.
»132 — uchwała nr XX/108/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie usta
lenia granic gruntów położonych w Olkuszu na Osiedlu „Glinianka”, przeznaczonych pod skoncentrowane bu. „..ńftwnictwo jednorodzinne.
133 — uchwała nr XVII£71/86 Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich z dnia 25 września 1986 r. w sprawie
,, znjiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie.
134 — uchwała nr XV/94/87 Gminnej Rady Narodowej w Pilschowicach z dnia 21 maja 1987 ir. w sprawie nada
nia nazwy ulicom na osiedlu „Piaski” w sołectwie Pilchowice i sołectwie Ochojec.
135 — uchwała nr XIX/81/87 Gminnej Rady Narodowej w Rudniku z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie nadania nazw
ulicom we wsi Strzybnik.
136 — uchwała nr 102/XXIV/87 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 maja 1987 r. w sprawie nada
nia nazw ulicom w Rudzie Śląskiej.
137 — uchwała nr III/15/87 Gminnej Rady Narodowej w Suszcu z dnia 25 maja 1987 r. w sprawie określenia granic
gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w sołectwie Rudziczka gmina Su
szec.
138 — uchwała nr XIX/97/87 Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie
nadania nazw ulicom w Tarnowskich Górach.
139 — uchwała nr X/49/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzebini z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie wprowa
dzenia na obszarze miasta i gminy Trzebinia podatku od posiadania psów.
140 — uchwała nr X/50/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzebini z dnia 31 stycznia 1986 ir. w sprawie ustale
nia wysokości stawek opłaty targowej.
141 — uchwała nr XVIII/82/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzebini z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie
ustalenia nazwy dla Osiedla przy ulicy Świerczewskiego w Trzebini.
ZARZĄDZENIA

142 — nr 2/87 Naczelnika Gminy w Psarach z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie udzielenia powiernictwa w zakresie
prowadzenia operatów ewidencji gruntów Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Będzinie.
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poz. 112

poz. 114

UCHWAŁA NR XX/161/S7
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
z dnia 31 marca 1987 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
lokalnych miejskich

ZARZĄDZENIE NR 33/87
WOJEWODY KATOWICKIEGO
z dnia 17 lipca 1987 r.

Na podstawie art 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41 poz. 185 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 i 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 14 poz. 60) po zasięgnięciu opinii właściwych rad na
rodowych stopnia podstawowego, wysłuchaniu opinii Ko
misji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. Wo
jewódzka Rada Narodowa
uchwala:
1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych i lokalnych miej
skich drogi określone w wykazach stanowiących odpo
wiednio zał. Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
Adam Szczurowski

Wykazy dróg pozostają do wglądu w Wydziałach Komu
nikacji oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzę
du Wojewódzkiego w Katowicach.
poz. 113
ZARZĄDZENIE NR 31/87
WOJEWODY KATOWICKIEGO
z dnia 1 lipca 1987 r.
w sprawie przeciętnego kosztu wybudowania domu jedno
rodzinnego na obszarze województwa katowickiego

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.
U. ,nr 22, poz. 99) oraz art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 112
ustawy z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i sa
morządu terytorialnego (Dz. U. nr 41, poz. 185 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam przeciętny koszt wybudowania domu jednoro
dzinnego w województwie katowickim, stanowiącym
podstawę do ustalenia odszkodowania za inne budowle
i urządzenia niż wymienione w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wy
właszczaniu nieruchomości w wysokości 7.700.000 zł.
(słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych).
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 17/86 Wojewody Katowickie
go z dnia 8 kwietnia 1986 r. w sprawie przeciętnego
kosztu wybudowania domu jednorodzinnego na obsza
rze województwa katowickiego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wy
działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wo
jewódzkiego w Katowicach oraz terenowym organom
administracji państwowej o właściwości szczególnej
stopnia podstawowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1987 r.
Wojewoda
mgr Tadeusz Wnuk

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi komunalni'
w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, usługi
pogrzebowe i cmentarne, cen wstępu do ogrodu zoologicz
nego oraz usługi łaziennicze

Na podstawie art. 67 i art. 68 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. nr 41, poz. 185), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. nr 8, z 1987 r. poz. 52)
oraz § 3 ust. 1 uchwały Sejmu PRL z dnia 18 grudnia 1986 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które
ustala się ceny urzędowe (M. P. nr 34, poz. 256)
zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam ceny urzędowe usług komunalnych w zakresie
wywozu nieczystości stałych i płynnych świadczone
przez wszystkie przedsiębiorstwa — zakłady użytecz
ności publicznej na rzecz gospodarki mieszkaniowej na
obszarze województwa katowickiego w maksymalnych
wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do ni
niejszego zarządzenia.
§ 2. Ustalam ceny urzędowe za usługi pogrzebowe i cmen
tarne świadczone przez wszystkie zakłady pogrzebowe,
przedsiębiorstw — zakładów użyteczności publicznej
na obszarze województwa katowickiego w maksymal
nych wysokościach określonych w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów przedsiębiorstw — zakładów
użyteczności publicznej do stosowania cen określonych
w § 1 na poziomie kosztów uzasadnionych, pomniej
szonych o kwotę odpisów amortyzacyjnych, powięk
szonych o narzut zysku do 20% liczony w stosun
ku do kosztów przerobu w przypadku usług nieobję
tych dotacją i do 10% kosztów przerobu w przypadku
usług dotowanych zgodnie z decyzją Nr DL-U-50/84
Ministra d/s Cen z dnia 10 maja 1984 r. w sprawie
ustalania stawki narzutu zysku dla potrzeb ustalania
cen na towary i usługi wykonywane przez przedsię
biorstwa użyteczności publicznej.
§ 4. Ustalam opłaty wstępu do ogrodu zoologicznego oraz
łaźni w wysokościach określonych w załączniku Nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam prezydentom-naczelnikom miast, miast i gmin, gmin.
§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrek
torowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
§ 7. Traci moc decyzja Nr GK.VI-8072/1/84 Wojewody Ka
towickiego z dnia 7 czerwca 1984 r. w sprawie ustale

nia cen urzędowych za usługi komunalne w zakresie
usług pogrzebowych, wywozu nieczystości stałych i płyn
nych, wstępu do ogrodów zoologicznych i kąpielisk,
łaźni oraz szaletów miejskich.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WOJEWODA
mgr Tadeusz Wnuk
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/87
Wojewody Katowickiego
z dnia 17 lipca 1987 r.

Zał. nr 2 c.d.
1

CENNIK
za usługi z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych
ustalony na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 marca
1987 r. (M. P. nr 8, poz 67).

Jednostka
miary

Rodzaj usługi

Cena
usługi
3.

I. Wywóz nieczystości stałych
A. Opłata podstawowa

4.

1. Regularny wywóz nieczystości
stałych z budynków mieszkal
nych

1 m*3 41 2 550,0 zł

B. Opłaty dodatkowe

1. Donoszenie pojemników z odległości do 40 m przy występowaniu utrudnień (różnica poziomów) i konieczności ręczne
go wynoszenia lub z odległości
powyżej 40 m bez występowa
nia utrudnień
2. Donoszenie pojemników z oddległości powyżej 40 m przy
występowaniu utrudnień i konieczności ich ręcznego wyno
szenia

właściwa
opłata podstawowa

5.
50%

6.
7.

właściwa
opłata podstawowa

100%

II. Wywóz nieczystości płynnych
A. Opłata podstawowa

1. Wywóz nieczystości płynnych
przy istnieniu możliwości me
chanicznego opróżniania zbior
nika (szamba)

240,— zł

1 m3

B. Opłata dodatkowa

1. Przepompowywanie nieczystości płynnych z odległości ponad
9 m

właściwa
opłata podstawowa

50%

2
c) przewóz uczestników pogrzebu
autobusem z miejsca rozpoczę
cia obrzędu na cmentarz <w
granicach miasta)
Do usług transportowych — dosta
wa trumny i przewóz zwłok w
trumnie w granicach miasta w
przypadkach przewozu do dowol
nych miejscowości do ryczałtu do
licza się opłatę za przebieg auto
kar a wanu według Taryfy Towaro
wej Transportu i Spedycji.
Korzystanie z miejsca w domu
przedpogrzebowym w sali ceremo
nialnej (w tym: wystrój ^ zieleń,
palenie świec)
Przeniesienie (przewiezienie) trum
ny ze zwłokami z domu przedpogrzebowego do grobu oraz
umieszczenie trumny w grobie
Wykopanie grobu, zasypanie i
uformowanie mogiły
Wykopanie grobu, zasypanie i
uformowanie mogiły w czasie zi
my przy zamarzniętym gruncie
Wykonywanie przewozów zwłok
tragicznie zmarłych na zlecenie or
ganów prokuratury i MO:
— użycie karawanu (cena stała)
— usługi związane ze zbieraniem
zwłok (cena zmienna) w godzi
nach od 7.00 do 18.00
a) do kwoty tej dolicza się 100%
za pracę w dni ustawowo wol
ne od pracy oraz w godzinach
od 18.00 do 7.00 dnia następ
nego.*
b) za zbieranie zwłok rozczłonko
wanych dolicza się 100% za
wykonaną usługę.

za usługi pogrzebowe i cmentarne
ustalony w oparciu o wykaz usług pogrzebowych określony
przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej pismem nr EP 81/2/87 z dnia 14 lutego 1987 r.

11.

2.

Cena usługi

Przygotowanie zwłok do pogrzebu

a)
b)
c)
d)

mycie i kosmetyka zwłok
ubranie zwłok
ułożenie zwłok w trumnie
przechowanie zwłok w chłodni

3.000,—
1.500,—
1.200,—
1.200,—

zł
zł
zł
zł doba

Transport

a) dostawa trumny
b) przewóz trumny ze zwłokami
(w granicach miasta)

1.500,— zł

7.500,— zł
8.500,— zł
9.500,— zł

2.500,— zł
2.600 — zł

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 33/87
Wojewody Katowickiego
z dnia 17 lipca 1987 r.
CENNIK
biletów wstępu do ogrodu zoologicznego oraz opłat za usługi
łaziennicze

CENNIK

Rodzaj usługi

6.000,— zł

* — O ile zlecenie usługi nastąpi po godz. 17.00 lub przed
6.00 a faktyczne wykonanie usługi nastąpi po godz.
18.00 lub przed godz. 7.00.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 33/87
Wojewody Katowickiego
z dnia 17 lipca 1987 r.

Lp.

3

2.000,— zł
2.500,— zł

Rodzaj usługi

Cena
jednostkowa

I. Wstęp do ogrodu zoologicznego

1.
2.
3.
4.

Bilet normalny
Bilet zniżkowy *
Abonament roczny
Dzieci do lat 3

50,— zł
30,— zł
500,— zł
bezpłatnie

II. Usługi łaziennicze

1. Korzystanie z wanny —normalny
40,— zł
2. Korzystanie z wanny — ulgowy **
20,— zł
3. Korzystanie z natrysku
30,— zł
4. Użycie ręcznika
20,— zł
* — młodzież szkolna, studenci, szeregowi WP, inwalidzi
** — dzieci do lat 15-tu
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poz. 115
UCHWAŁA NR XVII/91/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W BĘDZINIE
z dnia 27 maja 1987 r.
w sprawie ustalenia granic gruntów, na których w latach
1987—1990 realizowane będzie skoncentrowane budownictwo
jednorodzinne w mieście Będzinie

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41 poz. 185), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomoś
ci (Dz. U. Nr 22 poz. 99) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegóło
wych zasad ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgranicze
nia i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 47 poz. 238) Miejska
Rada Narodowa w Będzinie
uchwala:
§ 1. Na podstawie planu ogólnego zagospodarowania prze
strzennego miasta Będzina ustala się granice gruntów,
na których w latach 1987—1990 realizowane będzie
skoncentowane budownictwo jednorodzinne:
1) Grunt położony w pobliżu ul. Pod jazie o powierzchni
0.5 ha, oznaczony w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały, stanowiący w większości własność Skarbu
Państwa na którym planuje się uzyskać 10 działek bu
dowlanych.
Teren ten będzie uzbrojony w następujące urządzenia
komunalne:
wartość

lata
(reali
zacji

źródło
finansów.

150 mb.

1 min zł

1988

fun. gosp. grunt,
i gosp. komun.

en. elektr. 250 mb.
drogi
200 mb.
gaz
100 mb.

2 min zł
5 min zł
1 min zł

1989
-1989
po 1990

rodzaj
urządzenia
wodociąg

czyny społeczne

Czynności związane z podziałem gruntów na działki bu
dowlane zostaną rozpoczęte w 1987 roku. —
2) Grunt położony pomiędzy ulicą Mickiewicza i ul. Wol
ności o powierzchni 1,5 ha oznaczony w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały stanowiący własność Skar
bu Państwa.
Na terenie tym planuje się uzyskać 28 działek bu
dowlanych. Osiedle przy ul. Mickiewicza zostanie wy
posażone w następujące urządzenia komunalne:
rodzaj
urządzenia
wodociąg 300 mb.
kanaliz. 1000 mb.
en. elektr 300 mb.
1 szt.
st. trafo
drogi
200 mb.

wartość

lata
realiz.

źródła
finansów.

2 mil.

1988

fund. gosp. grunt,
i gosp. komun.

10
3
10
10

mil.
mil.
mil.
mil.

1988
1988
1988
1989

Czynności związane z podziałem na działki budowlane
zostaną rozpoczęte w 1987 roku.

3) Grunt włączony w lokalizację osiedla „Zielona” o po
wierzchni 9,3 ha, położony pomiędzy rzeką Cz. Przero
szą a ul. Wiejską oznaczony w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały stanowiący własność osób fizycz
nych.
Na terenie tym planuje się uzyskać 155 działek budo
wlanych. Osiedle „Zielona” zostanie wyposażone w na
stępujące urządzenie komunalne:
rodzaj
urządzenia
wodociąg

4 km.

en. elektr.
st. trafo
drogi
kanaliz.
przepomp.
gaz
CO.

2,5 km
3 szt.
2 km.
4 km.
1 szt.
3 km.
1 km.

wartość

lata
realiz.

źródła
finansów.

20 mil.

1989

fund. gosp. grunt,
i gosp. komun.

30
40
60
100
50
15
50

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

1989
1989
1991
1990
1991
1991
1991

czyny społeczne

Czynności związane z podziałem gruntu na działki bu
dowlane zostaną rozpoczęte w 1988 roku. —
4) Grunt położony przy ulicy Ormowców o powierzchni
3,6 ha oznaczony w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały, stanowiący własność osób fizycznych, na któ
rym planuje się uzyskać 70 działek budowlanych. Te
ren ten będzie uzbrojony w następujące urządzenia ko
munalne:
rodzaj
urządzenia
wodociąglOOO mb.
en. elektrlOOO mb.
st. trafo
1 szt.
kanaliz. 1000 mb.
drogi
800 mb.
gaz
1000 mb.
CO.
800 mb.

wartość
5
10
-10
30
20
10
(10

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

zł
zł
zl
zł
zł
zl
zł

lata
realiz.

źródła
finansów.

1989
1989
1989
1990
1992
1991
1991

fund. go-sp. grunt.
i gosp. komun.

czyny społeczne

Czynności związane z podziałem gruntów na działki
budowlane rozpoczęte zostaną w 1987 roku. —
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-tu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W BĘDZINIE
Zdzisław Woźniak

poz. 116
UCHWAŁA NR XVIII/115/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 23 kwietnia 1987 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Dąbrowy
Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie rad
narodowych i samorządu terytorialnego z dnia 20 lipca
1983 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 185) Miejska Rada Narodowa
w Dąbrowie Górniczej

Str. 102
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ustala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwy nowopowstałym ulicom w brzmieniu
zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
do:
1) wprowadzenia do ewidencji nazw ulic z odpowied
nimi danymi,
2) oznakowanie ulic zgodnie z uchwałą
3) dokonania niezbędnych zmian w dowodach osobi
stych mieszkańców
4) utrzymania nazewnictwa ulic oraz numeracji domów
w stałej aktualności

§ 3. Wykonanie uchwały porucza się Prezydentowi Miasta
Dąbrowy Górniczej w terminie do dnia 31 grudnia
1987 r.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem po 14-tu dniach od
chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
twa Katowickiego.

‘

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

mgr Kazimierz Srubarz
Załącznik Nr 1
do Uchwały MRN w Dąbrowie
Górniczej Nr
z dnia 23 kwietnia 1987 r.

Nazwy nowo powstałych ulic i osiedli na terenie miasta Dąbrowy Górniczej

Określenie części
miasta

Opis położenia
ulicy-osiedla

Uzasadnienie nazwy ulicy

3

4

5

i

Nazwa nowo powstałej ulicy
— osiedla
2

i.

ul. Pustynna

Błędów

odgałęzienie ul. Żoł
nierskiej obok pawilo
nu handlowego — bez
wylotu

w pobliżu położona jest „Pustynia
Błędowska”

2.

ul. Nad Strugą

Błędów

odgałęzienie ul. Żoł
nierskiej, biegnące na
południe nad Stru
mieniem Błędowskim

ulica ta biegnie nad tzw. „Strumie
niem Błędowskim”

3.

Osiedle im. Władysława
Broniewskiego

Oś. Mydlice Północ

osiedle w rejonie ulic:
Dąbrowskiego, Okrzei,
Żeromskiego, Chopina

Władysław Broniewski — wybitny
poeta okresu międzywojennego, uro
dzony w 1897 r., zmarł w 1962 r.
Czołowy przedstawiciel polskiej poe
zji rewolucyjnej i patriotycznej

4.

Planty im. Harcmistrza
Stefana Piotrowskiego

Dzielnica miasta
tzw. „Reden”

Plac w rejonie
ul. Korczaka i ul. Po
niatowskiego po byłym
torze kolejowym

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Pro
fesor Gimnazjum im. Łukasińskiego.
Działacz ZHP. Założyciel Dąbrowskie
go Kółka Wycieczkowego. Komendant
Hufca Harcerskiego w latach 1925—
—1939

i>.

poz. 117
UCHWAŁA NR XXI/97/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W JAWORZNIE
z dnia 25 czerwca 1987 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41, poz. 185) Miejska Rada Narodowa w Jaworznie
po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej MRN
uchwala:
§ 1
Nadać nazwy ulicom nowopowstałym w mieście Jaworz
nie w osiedlu „Podwale”:
ul. Tęczowa
ul. Granitowa

ul.
ul.
ul.
ul.

Diamentowa
Złota
Marmurowa
Bursztynowa

§ 2
Plan sytuacyjny z oznaczeniem nowopowstałych ulic wraz
z uzasadnieniem stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ja
worzna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W JAWORZNIE
Franciszek Odrzywolski

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

poz. 118

Str. 103

Szczegółowe granice gruntów przedstawione są na mapie
w skali 1 :2000, stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały,
2. Objąć realizację skoncentrowanego budownictwa jednoro
dzinnego w dwóch etapach:
w sprawie nadania imienia Romana Stachonia Katowickie
I etap — grunty na wschód od ul. Tadeusza Boya-Żeleń
mu Parkowi Leśnemu
skiego do terenów leśnych o powierzchni około
^Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Prezydent miasta
68 ha,
Katowic
II etap — grunty na zachód od ul. Tadeusza Boya-Żeleń
skiego do linii granicznej przebiegającej po za
Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca
chodniej stronie cmentarza o pow. około 30 ha,
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial 3. Ustalić wybudowanie następujących urządzeń komunal
nego (Dz. U. Nr 41 poz. 185) uwzględniając wniosek Podnych:
staowowej organizacji Partyjnej przy Wojewódzkim Porozu
— sieć elektryczna, wodociągowa i drogi w terminie do
mieniu Związków Zawodowych poparty przez Egzekutywę
1991 r.
Komitetu Miejskiego PZPR i Sekretariat Komitetu Woje
— sieć kanalizacyjna i gazowa w terminie do 1996 r.
wódzkiego PZPR — Miejska Rada Narodowa w Katowicach
Szczegółowe terminy określone zostaną w Miejskich Pla
nach Rocznych,
uchwala:
4. Określić koszty budowy urządzeń komunalnych wg cen
1. Nadać Katowickiemu Parkowi Leśnemu imię Romana
obowiązujących w chwili podjęcia uchwały na kwotę
Stachonia — Budowniczego Polski Ludowej, zasłużone
3.011.065 tys. zł. Koszty budowy poszczególnych urządzeń
go działacza robotniczego, związkowego i sportowego.
komunalnych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
uchwały.
Województwa Katowickiego.
5. Finansowanie budowy urządzeń komunalnych z:
— Fundusz Gospodarki Gruntami
PRZEWODNICZĄCY
— 1.837.231 tys. zł
i Gospodarki Mieszkaniowej
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
—
Funduszu
zakładów
pracy
jako
mgr inż. Zdzisław Sender
koszty partycypacji w uzbrojeniu
terenu
— 100.000 tys. zł
— środków przedsiębiorstw odpo
poz. 119
wiedzialnych za infrastrukturę
UCHWAŁA NR XIX/115/1987 R.
techniczną
— 1.073.835 tys. zł
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
— czynów społecznych (środków
z dnia 25 czerwca 1987 r.
własnych właścicieli, wieczystych
użytkowników działek budowla
w sprawie określenia granic gruntów przeznaczonych na
nych)
— 10.000 tys. zł
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Kostuchna-Północ w Katowicach
razem: 3.011.066 tys. zł
6. Określić terminy przystąpienia do czynności związanych
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
z podziałem gruntów pod skoncentrowane budownictwo
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
jednorodzinne:
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
— etap I — rozpoczęcie prac z dniem podjęcia niniej
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
szej uchwały
nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) oraz § 2 i 3 rozpo
zakończenie prac do 31 grudnia 1989 r.
rządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w spra
— etap II — -rozpoczęcie prac od 1 stycznia 1989 r.
wie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów
zakończenie prac do 31 grudnia 1991 r.
przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednoro 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta
dzinne, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr
Katowic.
47 poz. 238) na wniosek Prezydenta Miasta Katowic — Miej 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ska Rada Narodowa w Katowicach
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa kato
wickiego.
uchwala:
PRZEWODNICZĄCY
1. Określić granice gruntów dla realizacji skoncentrowane
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
go budownictwa jednorodzinnego o powierzchni około
mgr inż. Zdzisław Sender
98 ha, obejmujące część obrębu Kostuchna zgodnie z usta
leniami miejscowego planu szczegółowego zagospodarowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały
nia przestrzennego „Kostuchna — Północ" zatwierdzonego
Nr XIX/115/87 z dnia 25 czerwca 1987 r.
uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr XIII/970/86 z dnia
Orientacyjne koszty budowy urządzeń komunalnych m grun
26 czerwca 1986 r.
tach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego „Ko
Granice gruntów ograniczone są:
stuchna — Północ” Katowice
— od północy — ul. Jana Brzozy
— od południa — linia kolejowa PKP relacji Katowice— 1. Tereny komunikacyjne
— ulice — 8,9 kmb — 62.300 m$X
—Tychy
X 2.500,— zł/m2
= 1.557.500.000,— zł
— od wschodu — tereny leśne
'
— parkingi — 0,4 ha — 4.000 m2X
— od zachodu — linia graniczna przebiegająca po zachod
X 2.500,— zł
=
10.000.000 — zł
niej stronie cmentarza.
UCHWAŁA NR X1X/114/1987 R.
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
z dnia 25 czerwca 1987 r.

Str. 104
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2. Elektroenergetyka
— stacja transformatorowa — 5
obiektów X 850.000 zł
3. Gazownictwo
— sieć rozprowadzająca — 10900 mb
X 8.150 zł
4. Ciepłownictwo
— wymienniki ciepła 2 G-cal —
4X500.000
— sieć rozprowadzająca — 10900 mb
X 70.000,— zł
— ciepłociągi magistralne 2 Dn
500—1100 mbX 200.000
5. Wodociągi
— sieć rozdzielcza — 2090 mb X
X 6.742,— zł
6 Kanalizacja
— sanitarna — 6050 mbX 58.081,— zł
7. Ogółem koszty budowy urządzeń ko
munalnych wynoszą

;§ 2

=

4.250.000,— zł

=

88.835.000,— zł

=

2.000.000,— zł

=

763.000.000,— zł

=

220.000.000,— zł

=

14.090.780,— zł

=

351.390.050,— zł

.

3.011.065.830,— zł

Na przedmiotowym gruncie wybudowane zostaną nastę
pujące urządzenia komunalne:
,
a) sieć elektryczna
— 1988/89
b) sieć wodociągowa — 1987/89
c) drogi
— 1990
płatne z Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki
Mieszkaniowej. Przewiduje się na powyższe uzbrojenie
ok. 27,9 ml zł.
§ 3
Terminy przystąpienia do czynności związanych z wydzie
leniem oraz podziałem na działki budowlane ustala się na
stępująco:
1) teren przy ul. Raciborskiej — II półrocze 1987 r.
2) teren przy ul. Sudzickiej — I półrocze 1988 r.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy
Krzanowice.
§ 5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

poz. 120
UCHWAŁA NR XIX/86/87
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W KRZANOWICACH
z dnia 17 kwietnia 1987 r.
w sprawie określenia granic gruntów przeznaczonych pod
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

Na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41 poz. 185 z późniejszymi zmianami) art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1985 r.
Nr 22 poz. 99) ,i § § 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skon
centrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania
i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 47 poz. 238) Gminna
Rada Narodowa w KRZANOWICACH.
uchwala:

§ 1
Granice gruntów, na których stosownie do planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice w okre
sie najbliższych 5-ciu lat realizowane będzie skoncentro
wane budownictwo jednorodzinne:
1) teren przy ul. Raciborskiej w Krzanowicach od strony
działki nr 703 k.m.4 obręb Krzanowice, oznaczony w ope
racie ewidencji gruntów jako część działki nr 702/1 k.m.4
obręb Krzanowice o powierzchni 1 ha, stanowiący włas
ność Jadwigi Filip a oznaczony na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej Uchwały.
2) teren przy ul. Sudzickiej w Krzanowicach oznaczony
w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr:
— 1684 k.m.9 obręb Krzanowice o powierzchni 0,7970 ha,
stanowiący własność Nowak Anny,
— 1685/1 k.m.9 obręb Krzanowice o powierzchni 0,3945 ha,
stanowiący własność Kosira Jana i Anny,
— 1685/2 obręb Krzanowice o powierzchni 0,3945 ha, sta
nowiący własność Kubala Hermana i Anieli,
a oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do niniej
szej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ RADY NARODOWEJ
Witold Dereń

poz. 121
UCHWAŁA NR XVIII/104/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W KNUROWIE
z dnia 20 maja 1987
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na
obszarze miasta Knurowa

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 z dnia 20 lipca 1983 r
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41 poz. 185 z późniejszymi zmianami) art. 14 ustawy
z dnia 14 marca 1985 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. Nr 12 poz. 50) Miejska Rada Narodowa w Knurowie po
wysłuchaniu opinii Komisji zaopatrzenia ludności handlu,
usług, rzemiosła, drobnej wytwórczości i ochrony konsu
menta, rolnictwa i gospodarki finansowej
uchwala:

1. Ustala się na obszarze miasta Knurowa stawki opłaty
targowej określone w załączniku stanowiącym integral
ną część niniejszej uchwały.
2. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych
dokonujących sprzedaży na targowiskach, bez posiadania
tam stałego urządzenia użytkowego na podstawie zawar
tej z jednostką prowadzącą targowisko umowy-dzierżawy lub najmu pomieszczeń handlowych. Opłatę targową
pobiera się również na terenie innych miejsc wyznaczo
nych czasowo przez Prezydenta Miasta jako miejsca han
dlowe.
3. Od obowiązku uiszczenia opłaty targowej wolne są jed
nostki gospodarki uspołecznionej i spółdzielczej działają
ce na terenie miasta.
4. Ustaloną opłatę pobiera i dokonuje wszelkich związanych
z tym czynności jednostka organizacyjna prowadząca
targowisko, a na terenie innych miejsc wyznaczonych
czasowo jako miejsca handlowe osoba upoważniona przez
Prezydenta Miasta.
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5. Opłatę targową pobiera się od należności przewidzianych
w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń tar
gowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę
prowadzącą targowisko.
6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Katowickiego oraz podania do publicznej
wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.
7. Traci moc uchwała Nr V1/41/85 Miejskiej Rady Narodo
wej w Knurowie z dnia 30 maja 1985 r.
8. Wykonanie uchwały porucza się Prezydentowi Miasta
Knurowa.
9. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej ogło
szenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym przy czym
dniem jej ogłoszenia będzie dzień wydania Dziennika.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W KNUROWIE
Jan Owczarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/104/87
z dnia 20 maja 1987 r.1 2 3 4 5 6 7
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UCHWAŁA NR XVIH/105/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W KNUROWIE
z dnia 20 maja 1987 r.
w sprawie określenia granic gruntów skoncentrowanego
budownictwa jednorodzinnego

Na podstawie art. 67 pkt 1 z dnia 20 lipca 1983 r. o syste
mie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U.
Nr 41 poz. 185) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1985 r. w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości (Dz. U. 22 poz. 99) Miejska Rada Narodowa
w Knurowie
uchwala:
§ 1
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mia
sta Knurowa zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/48/85 Miejskiej
Rady Narodowej w Knurowie z dnia 28 listopada 1985 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego (Dziennik Urzędowy Woj. Katowickiego nr 9
z 1985 r.) przeznacza się pod skoncentrowane budownictwo
jednorodzinne grunt położony w obrębie ulic Dzierżyńskie
go, 1-go Maja jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącz
nik do niniejszej uchwały.
§

Wyszczególnienie czynności
1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej na
sprzedaż sztuki:
a) konie powyżej 2 lat, bydło powyżej
6 m-cy
b) jałowizna powyżej 6 m-cy, źrebięta
powyżej 6 m-cy
c) trzoda chlewna powyżej 6 m-cy, cie
lęta, źrebięta do 6 m-cy
d) trzoda chlewna do 6 m-cy, owce, kozy
2. Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu)
a) detalicznej
b) hurtowej na przeznaczonych do tego
celu targowiskach
3. Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy
samochodowej, ciągnikowej od samocho
du, (przyczepy)
a) detalicznej
b) hurtowej
4. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,
skrzynki, wiadra itp. od osób
a) handlujących zawodowo
b) indywidualnych producentów sprzeda
jących wytwory swojej produkcji np.
sery, masło itp.
c) pozostałych
5. Przy sprzedaży małych ilości warzyw, ja
gód, grzybów, kwiatów od osoby
6. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, rowe
ru itp. (od wózka, roweru)
7. Zajęcia placu pod stoiska lub towar prze
znaczony do sprzedaży niezależnie od bran
ży lub towar przeznaczony do sprzedaży
niezależnie od branży lub na wykonanie
czynności rzemieślniczych (za 1 m kwa
dratowy ipow.)

Wysokość
opłaty

200,—

150,—
120,—
100,—
200,—

400,—

2

Na gruncie skoncentrowanego budownictwa jednorodzin
nego, o którym mowa w § 1 zostaną wybudowane następu
jące urządzenia komunalne:
a) sieć wodociągowa — z terminem wykonania 1988/89
b) sieć elektryczna — z terminem wykonania 1988/89
c) ulice — z terminem wykonania do 1989,
Urządzenia komunalne finansowane będą z Funduszu Gos
podarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 3
Do czynności związanych z podziałem gruntów na działki
budowlane przystąpi się w 1988 roku.
§ 4
Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Knu
rowa.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienni
ku Urzędowym Województwa Katowickiego.
500,—
700,—

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W KNUROWIE
Jan Owczarek

300,—
poz. 123
200,—

150,—
30,—■
50,-

150,—

UCHWAŁA NR XIX/107/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W KNUROWIE
z dnia 29 czerwca 1987 r.
w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. nr 41 poz. 185) Miejska Rada Narodowa w Knurowie
uchwala:
I. Nadać nazwy ulicom:
1) ul. Mieczysława Karło- — bocznej od ul.
wieża
J. Marchlewskiego
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2) ul. Władysława Broniew---- bocznej od ul.
skiego
F. Dzierżyńskiego
3) ul. Wincentego Witosa
— boczna ul. Knurowskiej
4) ul. Cicha
— boczna ul. Wzgórze
5) ul. Szybowa
— boczna ul. Leśnej
II. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Knurowa.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ka
towickiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W KNUROWIE
Jan Owczarek

poz. 124
UCHWAŁA NR XIX/81/87
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W ŁAZACH
z dnia 29 kwietnia 1987 roku
w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Ciągowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983
roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 wraz z późniejszymi zmianami),
w związku z wnioskiem Samorządu Mieszkańców Wsi Cią
gowice Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łazach
uchwala:
§ 1
Nadać nazwę ulicy w sołectwie Ciągowice, która biegnie
od ulicy Wojska Polskiego do cmentarza „Cmentarna”.
§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Naczelnikowi
Miasta i Gminy w Łazach.
§ 3
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kato
wickiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
mgr Zbigniew Koszewski

§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Naczelnikowi
Miasta i Gminy w Łazach.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kato
wickiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
mgr Zbigniew Koszewski

poz. 126
UCHWAŁA NR XIX/83/87
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W ŁAZACH
z dnia 29 kwietnia 1987 roku
w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Turza

Na podstawie art. 18. ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983
roku o systemie irad narodowych i samorządu terytorialne
go (Dz. U. Nr 41, poz. 185) wraz z późniejszymi zmianami,
w związku z wnioskiem Samorządu Mieszkańców Wsi Turza
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łazach
uchwala:

§ 1
Nadać nazwy ulicom w sołectwie Turza, które dotych
czas ich nie posiadały zgodnie ze szkicem ulic stanowią
cym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Naczelnikowi
Miasta i Gminy w Łazach.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kato
wickiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
mgr Zbigniew Koszewski

poz. 127
poz. 125
UCHWAŁA NR XIX/82/87
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W ŁAZACH
z dnia 29 kwietnia 1987 roku
w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Kuźnica Masłońska

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983
roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialne
go (Dz. U. Nr 41, poz. 185) wraz z późniejszymi zmianami,
w związku z wnioskiem Samorządu Mieszkańców Wsi Kuź
nica Masłońska, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łazach
uchwala:
§ 1
Nadać nazwy ulicom w sołectwie Kuźnica Masłońska, któ
re dotychczas ich nie posiadały zgodnie ze szkicem ulic sta
nowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XVI/95/87
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W MIERZĘCICACH
z dnia 24 czerwca 1987 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Gminie Mierzęcice
Na podstawie art. 86 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o syste
mie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dnia
20 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmia
nami) na wniosek Rady Sołeckiej, Gminna Rada Narodowa
w Mierzęcicach
uchwala:

1. Nadać nazwy ulicom w następującej miejscowości:
a) w Boguchwałowicach ul. Parkowa przebiegająca
między ul. Mariana Buczka a ul. Stanisława Swobody,
b) w Boguchwałowicach ul. Jeziorna przebiegająca od
Ośrodka Fakop do drogi Przeczyce Zakamień (Przy
miarki).
2. Wykonanie Uchwały porucza się Naczelnikowi Gminy.
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3. Termin wykonania Uchwały ustala się na dzień 31 grud
nia 1987 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w wy
mienionej miejscowości.
PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ RADY NARODOWEJ
W MIERZĘCICACH
Dionizy Misiak

ipoz. 128
UCHWAŁA NR XV11/80 87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W MYSŁOWICACH
z dnia 28 maja 1987 r.

poz. 129
UCHWAŁA NR XVII/78/86
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W OLKUSZU
z dnia 19 grudnia 1986 roku
w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa wie
lorodzinnego „Północ” w Olkuszu

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983
roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185) oraz art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 35, poz. 185) zgodnie z miejscowym ogólnym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusza zatwierdzo
nym uchwałą Nr IX/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Olkuszu z dnia 28 maja 1979 roku (Dz. Urz. WRN Nr 5
z 1979 r.) Rada Narodowa Miasta i Gminy w Olkuszu

w sprawie dokonania zmiany w miejscowym planie ogól
nym zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

1.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41 poz. 185), oraz art. 17, w związku z art. 16 ust.
3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzen
nym (Dz. U. Nr 35 poz. 185) — na wniosek Prezydenta
m. Mysłowice, oraz w związku z pozytywną opinią Komisji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospo
darki Finansowej — Miejska Rada Narodowa w Mysłowi
cach

2.
3.

uchwala:
§ 1. Część terenu na rysunku miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego zespołu jednostek
osadniczych GOP-Centrum zatwierdzonego Uchwalą
Nr XVIIT/64/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka
towicach z dnia 15 stycznia 1979 roku (ogł. w Dz. Urz.
WRN Nr 1 z 1979 r.), którego ważność została przedłu
żona Uchwałą MRN w Mysłowicach Nr IX/49/86 z dnia
31 stycznia 1986 roku (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 5 poz. 133)
— oznaczonego symbolami;
— 200 ZL i 204 ZL o łącznej powierzchni 64,0 ha
określonego jako teren parku leśnego projektowa
nego, uzupełnienie lasów istniejących wchodzących
w skład LPO-GOP, projektowana sukćsywnie prze
budowa drzewostanu,
— powierzchnię o wielkości 1,2 ha oznaczyć na planie
ogólnym miasta jako 200a UK i przeznaczyć pod
usługi kultury, projektowaną budowę kaplicy wraz
z punktem katechetycznym dla mieszkańców dziel.
Wesoła-Ławki.
§ 2. W zakresie uregulowanym w pkt 1 następuje zmiana ry
sunku i tekstu planu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta
Mysłowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Katowickiego i wchodzi w życie po upły
wie dni 14-tu od daty jej ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W MYSŁOWICACH
mgr Herbert Gabryś
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4.

uchwala:
Zatwierdzić miejscowy szczegółowy plan zagospodarowa
nia przestrzennego osiedla budownictwa wielorodzinne
go „Północ” w Olkuszu — II etap realizacji — zwany
dalej „planem”.
Zatwierdzeniu podlegają:
a) rysunek planu
b) tekst planu.
Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Miasta
i Gminy w Olkuszu z zaleceniem:
a) dopuszczenia zabudowy plombowej oraz wymiany
substancji w istniejących ciągach zabudowy przy uli
cach: Jasnej, Miłej, Nowowiejskiej i Wiejskiej oraz
drogi Zo,
b) zabezpieczenia na wniosek zainteresowanych rolników
pozyskania zamiennych gruntów rolnych z Państwo
wego Funduszu Ziemi.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ
MIASTA I GMINY W OLKUSZU
mgr Andrzej Tarnowski

poz. 130
UCHWAŁA NR XVII/79/86
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W OLKUSZU
z dnia 19 grudnia 1986 roku
w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jed
norodzinnego „Pod Paroczami” w Olkuszu

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185) oraz art. 16, ust. 3 ustawy
z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 35, poz. 185) zgodnie z miejscowym ogólnym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusza zatwierdzo
nym Uchwałą Nr IX/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Olkuszu z dnia 28 maja 1979 roku (Dz. Urz. WRN
nr 5 z 1979 r.) — Rada Narodowa Miasta i Gminy
uchwala:
1. Zatwierdzić miejscowy szczegółowy plan zagospodarowa
nia przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego
„Pod Parczami” w Olkuszu.

Str. 108

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

2. Zatwierdzeniu polegają:
a) rysunek planu
b) tekst planu.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Miasta
i Gminy w Olkuszu.
4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ
MIASTA I GMINY W OLKUSZU
mgr Andrzej Tarnowski

2.

y

poz. 131
UCHWAŁA NR XVII/80/86
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W OLKUSZU
z dtiiia 19 grudnia 1986 roku
w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jed
norodzinnego „Czarna Góra” w Olkuszu

3.
4.
5.

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu teryto
rialnego (Dz. U. Nr 41 poz. 185) oraz art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 35 poz. 185) zgodnie z miejscowym ogólnym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusza zatwier
dzonym Uchwalą Nr IX/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gmi
ny w Olkuszu z dnia 28 maja 1979 roku (Dz. Urz. W RN
nr 5 z 1979 r.) — Rada Narodowa Miasta i Gminy

twierdzony uchwałą Nr IV/18/76 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Olkuszu z dnia 27 października 1976 r., zmie
niony uchwałą Nr IX/41/85 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Olkuszu z dnia 30 września 1985 r. (Dz. Urz.
Woj. Kat. nr 6 poz. 171 z 1986 r.) — określić granice
terenu przeznaczonego pod skoncentrowane budownictwo
jednorodzinne — położonego w Olkuszu oś. Glinanki przy
ul. Cegielnianej, obejmującego zespół 12 działek dla bu
downictwa jednorodzinnego o po w. 0,75 ha.
Na wyznaczonych terenach będą realizowane podstawo
we urządzenia komunalne w następujących terminach:
drogi
— 1990 r.
wodociąg
— 1990 r.
energia elektr.
— 1990 r.
Koszty realizacji pokryte zostaną z Funduszu Gospodarki
Gruntami.
Podział przedmiotowego terenu nastąpi niezwłocznie po
wejściu w życie nin. uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Miasta
i Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kato
wickiego. t
PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ
MIASTA I GMINY W OLKUSZU
mgr Andrzej Tarnowski

poz. 133
UCHWAŁA NR XVII/71/86
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
z dnia 25 września 1986 r.

uchwala:
1. Zatwierdzić miejscowy szczegółowy plan zagospodarowa
nia przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego
„Czarna Góra” w Olkuszu.
2. Zatwierdzeniu podlegają:
a) rysunek planu,
b) tekst planu.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Miasta
i Gminy w Olkuszu.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ka
towickiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ
MIASTA I GMINY W OLKUSZU
mgr Andrzej Tarnowski

w sprawie dokonania zmiany w miejscowym planie ogól
nym zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary
Śląskie

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nir 41, poz. 185) oraz art. 17 w związku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 35, poz. 185) na wniosek Prezydenta Miasta Pie
kary Śląskie — Miejska Rada Narodowa
§ 1.

poz. 132
UCHWAŁA NR XX/108/87
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W OLKUSZU
z dnia 25 czerwca 1987 roku
w sprawie ustalenia granic gruntów położonych w Olkuszu
na Osiedlu „Glinianki”, przeznaczonych pod skoncentrowane
budownictwo jednorodzinne

§ 2.
Na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmianami),
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospo
darce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U.
Nr 22, poz. 99) — Rada Narodowa Miasta i Gminy
uchwala:
1. W oparciu o szczegółowy plan zagospodarowania Osiedla
budownictwa jednorodzinnego „Glinanki” w Olkuszu za

§ 3.
§ 4.

uchwala:
Część terenu oznaczonego w planie ogólnym zespołu
jednostek osadniczych miast rejon GOP-Północ, za
twierdzonego uchwałą WRN Nr XVI11/64/79 z dnia 15
stycznia 1979 r. symbolem:
— F 36 ZP oraz F44RP o pow. 7,30 ha
przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe wysokie
(F 36 MW)
oraz — A 27 PS o pow. 0,10 ha
pod rozbudowę istniejącej Straży Pożarnej (A 27a Ul).
W zakresie uregulowanym pkt 1 następuje zmiana ry
sunku i tekstu planu.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Piekary Śląskie,
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszeznia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
Czeslaw Klimkowicz
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poz. 134

poz. 136

UCHWAŁA NR XVII/94/87
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W PILCHOWICACH
z dnia 21 maja 1987 r.

UCHWAŁA NR 102/XXIV/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 28 maja 1987 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu „Piaski” w so
łectwie Pilchowice i sołectwie Ochojec

w sprawie nadania nazw ulicom w Rudzie Śląskiej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu te
rytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z póź. zm.) Gminna
Rada Narodowa w Pilchowicach

1)

2)

3)
4)

uchwala:
nadać istniejącym na terenie sołectwa Pilchowice osiedle
„Piaski” drogom następujące nazwy:
— ulica Skarbnika — dla drogi pierwszej od strony Pil
chowic biegnącej w prawo od ul. Leboszowskiej,
— ulica Barbórki — dla drogi drugiej od strony Pilcho
wic biegnącej w prawo od ul. Leboszowskiej,
— ulica Gwarków — dla drogi trzeciej od strony Pil
chowic biegnącej w prawo od ulicy Leboszowskiej.
nadać istniejącym na terenie sołectwa Ochojec drogom
następujące nazwy:
— ulica Młynek — dla drogi pierwszej od strony Ryb
nika biegnącej w prawo i lewo od ul. Rybnickiej,
— Aleja Modrzewiowa — dla drogi drugiej od strony
Rybnika biegnącej w prawo od ul. Rybnickiej.
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy
w Pilchowicach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ RADY NARODOWEJ
W PILCHOWICACH
mgr inż. Joachim Pańcżyk

poz. 135
UCHWAŁA NR XIX/81/87
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RUDNIKU
z dnia 8 czerwca 1987 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsi Strzybnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lip
ca 1983 r. — o systemie rad narodowych i samorządu tery
torialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmianami)
— Gminna Rada Narodowa w Rudniku
uchwala:
1. Nadać we wsi Strzybnik nazwy następującym ulicom:
ZAMKOWA — droga Nr 124 biegnąca od ulicy Dłu
giej w kierunku wschodnim,
PARKOWA
— droga Nr 125 biegnąca przez (park,
teren PGR) równoległa do ulicy
Długiej.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy
Rudnik.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ RADY NARODOWEJ
Otto Hanslik

Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca
1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu tery
torialnego (Dz. U. Nr 41 poz. 185 z późniejszymi zmianami)
oraz opinii Komisji d/s Samorządu, Komisji Gospodarki
Komunalnej, Komunikacji i Łączności i Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Planu i Budżetu —
Miejska Rada Narodowa w Rudzie Śląskiej
uchwala:
§ 1
Na osiedlu wielorodzinnym o nazwie „Powstańców Śląs
kich,, w dzielnicy Godula:
1. ulicy biegnącej w kierunku północnym od ulicy Bytom
skiej nadać nazwę „Jerzego Z i ę t k a”,
2. ulicom biegnącym w kierunku południowym od istnieją
cej ulicy Karola nadać nazwę „Ludwika Piechy”
i „Antoniego Zielińs kiego”,
3. ulicy biegnącej w kierunku wschodnim od nowoprojek
towanej ulicy Jerzego Ziętka nadać nazwę „Walentego
Fo j kisa”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami — Urzędu Miejskiego
w Rudzie Śląskiej w części dotyczącej prowadzenia ewiden
cji nazw ulic i placów oraz Kierownikowi Wydziału Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Ru
dzie Śląskiej w części dotyczącej właściwego oznakowania
ulic.
§ 3
Termin wykonania uchwały 30 lipca 1987 rok.
,§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowic
kiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
mgr Stefan Świtała

poz. 137
UCHWAŁA NR III/15/87
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W SUSZCU
z dnia 25 maja 1987 r.
w sprawie określenia granic gruntów przeznaczonych pod
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w sołectwie Rudziczka, gmina Suszec

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu teryto
rialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszcza
niu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) oraz § 2 ust. 1 i 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic
gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo
jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości (Dz.
U. Nr 47, poz. 238) w oparciu o plan miejscowy ogólny za
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gospodarowania przestrzennego gminy Suszec, Gminna Bada
Narodowa w Suszcu
uchwala:
1. Stosownie do miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego gminy Suszec zatwierdzonego Uchwalą Nr
VIZ23/85 z dnia 9 grudnia 1985 r. (ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 8, poz. 225
z dnia 29.08.1986 r.) oraz w oparciu o zatwierdzone zało
żenia do planu miejscowego szczegółowego zagospodaro
wania przestrzennego sołectwa Rudziczka — Uchwałę
Nr 11/9/87 z dnia 25.03.1987 r. Gminnej Rady Narodowej
w Suszcu — wyznacza się granice gruntów w obrębie
sołectwa Rudziczka, przy ul. Dworcowej i Szkolnej na
działkach nr nr: 981/131, 982/131, 765/131, 1095/131, 815/
/130, 816/130 422/119, 654/119, 653/119, 575/119, 298/
/58, 823/58, 824/58, 825/58, 826/58, 579/118, 648/118,
925/118, 926/118, 782/118, 855/58, 854/58, 853/58, 852/58,
358/58, 731/58, 630/58, 924/58, 918/58, 920/58, 915/58, 767/130,
917/58, 916/58, 732/58, 661/111, 662/111, 919/58, 610/59, 647/58,
735/58, 587/125, 923/58, 652/118, karta mapy 1 dodatek 3
o łącznej powierzchni 16,32 ha — na których w okresie
najbliższych 5-u lat będzie realizowane skoncentrowane
budownictwo jednorodzinne, oznaczone na mapie ewiden
cyjnej wskali 1 : 2000 stanowiącej załącznik nr 1 do ni
niejszej uchwały.
2. Na powyższych terenach określonych w pkt 1 będą bu
dowane niżej wymienione urządzenia komunalne, energe
tyczne i gazowe:
a. Drogi (główna+wewnętrzne)
— Termin budowy rok 1988/89, finansowane ześrodków
Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Miesz
kaniowej Urzędu Gminy Suszec (4,2 km).
b. Sieć energetyczna
— Termin budowy rok 1989/90, finansowana ze środków
Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Miesz
kaniowej Urzędu Gminy Suszec oraz dotacji woje
wódzkiej, (podziemna — 6 km).
c. Wodociąg (przyłącza)
— termin budowy 1989 r. finansowany przez Spółdziel
nię Mieszkaniową.
d. Kanalizacja sanitarna
— Termin budowy 1988/89, finansowana przez Spółdziel
nię Mieszkaniową oraz częściowa dotacja KWK
„Krupiński” w Suszcu. (6 km)
e. Gaz
— Termin budowy 1990 r., finansowany ze środków
Spółdzielni Mieszkaniowej (6 km).
f. Centralne ogrzewanie
— Finansowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz dotacji KWK „Krupiński” w Suszcu.
3. Termin przystąpienia do czynności związanych z podzia
łem gruntów na działki budowlane — 1988 r.
4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy
Suszec.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kato
wickiego.
PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ RADY NARODOWEJ
mgr Marian Cięśła

poz. 138
UCHWAŁA NR XIX/97/87
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W TARNOWSKICH GÓRACH
z dniia 22 czerwca 1987 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41 poz. 185 z późn. zm.) oraz w oparciu o zarządzenie
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r.
0 ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom
1 placom oraz numeracji nieruchomości (Monitor Polski
Nr 30 poz. 197) — Miejska Rada Narodowa w Tarnowskich
Górach
stwierdza
że w związku z rozbudową miasta, zaistniałymi zmianami
przebiegu ulic w terenie oraz koniecznością uregulowania
ewidencji ludności, zachodzi potrzeba dokonania zmian w na
zewnictwie ulic oraz nadania niektórym ulicom nowych
nazw.
Wobec powyższego, na wniosek Prezydenta Miasta Tar
nowskie Góry pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gos
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN — Miejska
Rada Narodowa w Tarnowskich Górach
uchwala:
1. Nadać następujące nazwy nowym ulicom powstałym po
między ulicą Findera a ulicą Towarową w Tarnowskich
Górach:
a) Ulica 3-go Pułku Ułanów (kolor zielony na załączni
ku Nr 1 do niniejszej uchwały),
b) Ulica 11-go Pułku Piechoty (kolor niebieski na załącz
niku Nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Zmienić nazwę odcinka drogi pomiędzy ulicą Pionierską
a ulicą Karłowicza w Tarnowskich Górach z dotychczas
używanej nazwy: ulica Pionierska na nową nazwę: ulica
Dr Bronisława Hagera (kolor żółty na załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały).
3. Uzasadnienie nowych nazw ulic znajduje się w załącz
niku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zobowiązać Prezydenta Miasta Tarnowskie Góry do:
a) wydania zarządzenia w sprawie wykonania i rozwie
szenia odpowiednich tablic z nazwami ulic oraz upo
rządkowania numeracji nieruchomości,
b) podania do wiadomości publicznej postanowień niniej
szej uchwały.
5. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Tar
nowskie Góry.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Województwa Katowickiego.
PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
Jandna Marzec
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poz. 139
UCHWALA NR X/49/86
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W TRZEBINI
z dnia 31 stycznia 1986 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta i gminy Trze
binia podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialne
go (Dz. U. Nr 41 poz. 185 zm: U. Nr 21 poz. 100) oraz art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 1985 r. o niektórych po
datkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 12 poz. 50), po wy
słuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospo
darowania Przestrzennego, Rada Narodowa Miasta i Gminy
w Trzebini

§ 1.
§ 2.
§ 3.

§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.
§ 13.

uchwala:
Wprowadza się aż do odwołania na obszarze miasta
i gminy Trzebinia podatek od posiadania psów.
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach, którzy miesz
kają na terenie miasta i gminy Trzebinia a posiadają
cych psa lub psy.
Podatek wynosi rocznie:
— od jednego psa
— 200 zł,
— od drugiego psa
— 400 zł,
— od każdego następnego — 600 zł.
Od podatku wolne jest posiadanie psów będących po
mocą dla kalek (niewidomych, głuchoniemych i nie
dołężnych).
Podatek pobiera się z wysokości 50% jeżeli obowiązek
podatkowy powstał w II półroczu. § 7. Podatek obniża
się o 50% wg. ustalonej stawki z tytułu posiadania jed
nego psa przez inwalidów, emerytów i rencistów.
Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 31 stycz
nia każdego roku lub w ciągu 14-tu dni od dnia wejś
cia w posiadanie psa.
Przepisy w sprawach wymiaru, poboru i egzekucji zo
bowiązań podatkowych mają zastosowanie do wymia
ru, poboru i egzekucji podatku wprowadzonego niniej
szą uchwałą.
Opodatkowaniem nie jest objęte posiadanie psów:
— utrzymywanych na terenie miasta i gminy w celu
pilnowania gospodarstw rolnych, po jednym psie na
każde gospodarstwo,
— w celu pilnowania stad na pastwiskach,
— utrzymywanych przez dozorców nocnych.
Do poboru pbdatKu zobowiązani są:
— Administracje Domów Mieszkalnych Nr 1 w Trze
bini i Nr 2 w Gaju,
— Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie Oddział
w Trzebini,
— Sołtysi na terenach wiejskich,
W/w instytucje odprowadzają 90% podatku od posia
dania psów na dochody Funduszu Miejskiego.
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Naczelni
kowi Miasta i Gminy w Trzebini.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 1986 r. Uchwała ponadto
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Katowickiego i na tablicy ogłoszeń w mieście
i gminie.
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§ 14. Traci moc uchwała Nr 11/18/78 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Trzebini z dnia 30 marca 1978 r. w sprawie
podatku od posiadania psów.
PRZEWODNICZĄCY
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
W TRZEBINI
mgr Marek Wiącek
poz. 140
UCHWAŁA NR X/50/86
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W TRZEBINI
z dnia 31 stycznia 1986 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorial
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185) zm: Dz. U. Nr 21 poz. 100
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o nie
których podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 12 poz.
50), po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Zagospodarowania Przestrzennego. Rada Narodowa Miasta
i Gminy
uchwala:
następujące stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie
miasta i gminy Trzebinią
§ 1. 1. Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu)
a) detalicznej
100 zł
to) hurtowej
200 zł
2. Przy sprzedaży z samochodu, platformy,
przyczepy samochodowej (od samochodu,
platformy)
a) detalicznej
100 zł
b) hurtowej
200 zł
3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki kosza,
skrzynki, wiadra itp. od osób:
a) handlujących zawodowo
80 zł
b) indywidualnych producentów sprzeda
jących wytwory swojej produkcji np. se
ry, masło, jaja, itp.
50 zł
c) pozostałych
40 zł
4. Przy sprzedaży małych ilości warzyw, ja
gód, grzybów, kwiatów itp. (od osoby)
40 zł
5. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru
(od wózka, roweru)
50 zł
6. Zajęcia placu pod stoiska lub towar prze
znaczony do sprzedaży niezależnej od bran
ży lub wykonanie czyności rzemieślni
czych (za 1 m2 powierzchni)
50( zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/16/76 Rady Narodowej Mia
sta i Gminy z 28 października 1976 r. w sprawie usta
lenia opłaty targowej.
§ 3. Do poboru opłaty targowej zobowiązuje się PGKiM
w Trzebini, wpływy z opłaty targowej w wysokości
50% należy odprowadzić do budżetu miasta a pozosta
łą cześć przeznaczyć na konserwację i rozbudowę tar
gowiska.
§ 4. Od uiszczenia opłaty targowej zwolnione są jednostki
gospodarki uspołecznionej oraz użytkownicy Pracowni
czych i Miejskich Ogródków Działkowych.
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Naczelni
kowi Miasta i Gminy w Trzebini.
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§ 6. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Katowickiego oraz na tabli
cy ogłoszeń przed placem targowym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 1986 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
W TRZEBINI
mgr Marek Wiącek

morządu terytorialnego (Dz. U. nr 41, poz. 185) oraz § 11
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania tere
nowych organów administracji państwowej w związku z de
cyzją Nr G-I-2/8410/1/84 Wojewody Katowickiego z dnia 29
sierpnia 1984 r. w sprawie powołana! komisji oceny i przyję
cia operatów gruntów po uzyskaniu zgody Gminnej Rady
Narodowej w Psarach Uchwałą Nr VII/36/85 z dnia 24
września 1985 r.

poz. 141
UCHWAŁA NR XVIII/82/87
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W TRZEBINI
z dnia 16 kwietnia 1987 roku
w sprawie ustalenia nazwy dla Osiedla przy ulicy Świer
czewskiego w Trzebini

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983
roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 41, poz. 185) Rada Narodowa Miasta i Gminy
w Trzebini

zarządzam:
§ 1
Powierzyć w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzi
na Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Grunta
mi w Będzinie prowadzenie spraw geodezyjnych w zakre
sie ustalonym protokołem spisanym między stronami, w dniu
26 listopada 1985 r.
§ 2

uchwala:

1. Ustalić nazwę Osiedla domków jednorodzinnych przy uli
cy Świerczewskiego na Osiedle „Generała Waltera’’.
2. Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta i Gmi
ny w Trzebini.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Katowickiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
Stanislaw Ślusarczyk

poz. 142
ZARZĄDZENIE NR 2/87
NACZELNIKA GMINY W PSARACH
z dnia 16 lutego 1987 r.
w sprawie udzielenia powiernictwa w zakresie prowadze
nia operatów ewidencji gruntów Kierownikowi Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Bę
dzinie

Upoważnić Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Będzinie do załatwienia
spraw i podejmowania decyzji administracyjnych określo
nych w w/w protokole, który stanowi integralną część za
rządzenia.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Refera
tu Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Geodezji i Gospo
darki Gruntami Urzędu Gminy w Psarach i Kierownikowi
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miej
skiego w Będzinie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Województwa Katowickiego.
NACZELNIK GMINY
mgr inż. Wiesi

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 usta
wy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i sa-
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Oplata za prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa
Katowickiego wynosi rocznie 300, — zł; półrocznie 150, — zł.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów
zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagielloń
ska 25 po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Wpłaty za prenumeratę należy dokonywać przelewem ban
kowym na konto Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach w Narodowym Banku Polskim
VII Oddział w Katowicach nr 27078-2411-225 na wznowienie
kredytów.
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