UCHWAŁA NR CXXIII/1159/02
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie nazw ulic.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220 i Nr 62 poz. 558/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się następujące nazwy niżej wymienionym ulicom bezimiennym, opisując ich
przebieg i położenie w odniesieniu do aktualnie istniejących i posiadających nazwy
ulic:
1/ ul. Karola i Jerzego Drozdowskich
/wg PESEL ul. Drozdowskich/
- położonej w Dzielnicy VIII, przecznicy z ul. Komuny Paryskiej, pierwszej
w prawo od ul. Zawiłej, biegnącej w kierunku północno-zachodnim,
2/ ul. Łęgowa
/wg PESEL ul. Łęgowa/
- położonej w Dzielnicy XIV, przecznicy z ul. Longinusa Podbipięty, pierwszej
w lewo od ul. Sołtysowskiej, biegnącej łukiem w kierunku północnowschodnim.
2. Ustala się ciąg komunikacyjny:
ul. Polarnej
/wg PESEL ul. Polarna/
- jako położonej w Dzielnicy VIII przecznicy z ulicy Karola i Jerzego Drozdowskich,
pierwszej w lewo od ul. Komuny Paryskiej, biegnącej linią łamaną w kierunku
południowo-zachodnim.
3. Dokonuje się następujących zmian:
1/ w uchwale Nr 43 Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1970 r.
w sprawie nazw niektórych ulic i parków w Krakowie /Dziennik Urzędowy Rady
Narodowej m. Krakowa z dnia 9 maja 1970 r. Nr 7, poz. 32/, w § 1, w części
dot. Dzielnicy Podgórze, skreśla się punkt nr 60,
2/ w uchwale Nr XXV/185/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r.
w sprawie nazw ulic /Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa z dnia 6 października
1999 r. Nr 18, poz. 43/, w § 2 w pkt 1 i 2 wprowadza się w miejsce zapisu
„położonej w Dzielnicy X ...,” – zapis „położonej w Dzielnicy VIII ...,”,

- 2 3/ w uchwale Nr VI/50/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r.
w sprawie zmiany nazw ulic, placów i mostów, wprowadza się § 1 ust.1 pkt 20,
w miejsce zapisu „na ul. Ks. Józefa Ignacego Skorupki.” – zapis
„na ul. ks. Ignacego Jana Skorupki.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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