
UCHWA A Nr   264/5/XXXI/09

RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia 7 wrze nia 2009 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Borowe, gmina I owa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz art. 8 ust. 1, art. 7 ust. 2
i ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zm. 2) po zasi gni ciu opinii Zarz du
Powiatu aga skiego, uchwala si  co nast puje:

§ 1. 1. Pozbawia si  kategorii drogi gminnej drog  o numerze 001852F po on  na dzia ce nr
424.

2. Droga, o której mowa w ust. 1, staje si  drog  wewn trzn .

§ 2. 1. Pozbawia si  drogi wymienione poni ej kategorii drogi gminnej w cz ci:
1) drogi gminnej o numerze 001844F na odcinku cz ci dzia ki nr 31 – od granicy z

dzia  nr 10/1 do granicy z dzia  nr 549;
2) drogi gminnej o numerze 001845F na odcinku cz ci dzia ki nr 10/1 – od granicy z

dzia  nr 2/8 do ko ca dzia ki nr 582;
3) drogi gminnej o numerze 001847F na odcinku cz ci dzia ki nr 155/1 – od granicy

z dzia  nr 134/5 do ko ca dzia ki nr 555;
4) drogi gminnej o numerze 001848F na odcinku cz ci dzia ki nr 385/2 – od granicy

z dzia  nr 200/4 do granicy z dzia  nr 224;
5) drogi gminnej o numerze 001851F na odcinku cz ci dzia ki nr 99 – na odcinku

przylegaj cym do granicy dzia ki  nr 561;
2. Cz ci dróg pozbawione kategorii drogi gminnej, wymienione w ust. 1, staj  si

drogami wewn trznymi.

§ 3. Zalicza si  do kategorii dróg gminnych drog  po on  na  dzia ce nr 440 od granicy z
dzia  nr 385/2 do ko ca dzia ki 519.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i
101 i Nr 86 poz. 720.



§ 4. Przebieg dróg gminnych na terenie miejscowo ci Borowe, Gmina I owa, przedstawiono
graficznie w za czniku do niniejszej uchwa y.

§ 5. Maj c na uwadze zmiany wprowadzone w § 1 - § 3, w uchwale Rady Miejskiej w I owej
Nr 40/4/VI/03 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 416) w za czniku nr 1 do uchwa y
„Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych” pkt. VII. otrzymuje nast puj ce
brzmienie:

„VII. Wie  Borowe
1) droga - dzia ka nr 31 na odcinku od granicy z dzia  nr 98 do ko ca dzia ki nr

10/1
2) droga - dzia ka nr 10/1 na odcinku od granicy z dzia  nr 31 do ko ca dzia ki

nr 2/8
3) droga - dzia ka nr 158 i nr 153
4) droga -  dzia ka nr 155/1 na odcinku od granicy z dzia  nr 153 do ko ca

dzia ki nr 134/5
5) droga -  dzia ka nr 385/2 na odcinku od granicy z dzia  nr 385/1 do ko ca

dzia ki nr 200/4
6) droga -  dzia ka nr 479/2
7) droga - dzia ka 454
8) droga - dzia ka nr 99 na odcinku od granicy z dzia  nr 385/2 do ko ca

dzia ki nr 31
9) droga -  dzia ka nr 440 na odcinku od granicy z dzia  nr  385/2 do ko ca

dzia ki nr 519

§ 5. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej

§ 6. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego z moc  obowi zuj  od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak




