
Projekt

z dnia  10 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.2)), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, Rada Gminy Turawa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w Zawadzie, określoną w tabeli zamieszczonej poniżej:

lp. nazwa drogi przebieg drogi
długość 
drogi
[km]

usytuowanie- numer działek

1. ulica Skośna

od drogi krajowej nr 
DK45
do drogi powiatowej
nr  1705O

0,506

obręb Zawada k.m. 12-
dz. nr: 2431/2; 2429/2; 2427/2; 2441/1; 
2435/1; 2437/1; 2439/1; 2433/2; 
2443/1,
obręb Zawada k.m. 15-
dz. nr: 716/45; 720/45; 710/45; 718/45; 
714/45; 708/45; 712/45; 707/44

§ 2. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1 oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik nr 
1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone z Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 2255
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ZAWADA – ul. SKOŚNA 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia .................... 2017
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie zaliczenia drogi- ulicy Skośnej do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. Dz. U. z 2016 r., z

późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii,

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Droga ulica Skośna określona w § 1 uchwały i oznaczona w załączniku graficznym,

stanowiącym załacznik nr 1 niniejszej uchwały, tj.droga:

- posiada znaczenie lokalne,

- stanowi usupełnienie sieci dróg służącym miejscowym potrzebom,

- nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych.

Droga - ulica Skośna wybudowana w procedurze "ZRID", usytuowana jest na działkach

wyszczególnionych w § 1, stanowiących właśność Gminy Turawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy tut. urząd pismem z 9.02.2017 r. wystąpił do Zarządu

Powiatu Opolskiego o zaopiniowanie zamiaru zaliczenia drogi - ul. Skośnej do kategorii dróg

gminnych.

W załączeniu kopia Uchwały nr 1128/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 lutego2017 r. w

sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi- ul. Skośnej do kategorii dróg gminnych.
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