
UCHWAŁA NR XXIX/207/16
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Górowskiego uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1073D Chróścina – Czernina na odcinku 
0+000 do km 8+550 o długości 8,550 km, położoną w granicach administracyjnych Gminy Góra.

2. Przebieg drogi gminnej o której mowa w ust. 1:

- początek km 0+000 skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 323 w m. Chróścina,

- km 8+550 skrzyżowanie z droga powiatową nr 1076D ul. Rydzyńska w Czerninie.

3. Położenie drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1078D Góra, ul. Dworcowa - 
Kruszyniec na odcinku 0+000 do km 3+705 o długości 3,705 km, położoną w granicach administracyjnych 
Gminy Góra.

2. Przebieg drogi gminnej o której mowa w ust. 1:

- początek km 0+000 skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 324 w m. Góra, ul. Podwale,

- km 3+705 skrzyżowanie z droga powiatową nr 1076D w m. Kruszyniec.

3. Położenie drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zaliczenie dróg określonych w § 1 oraz § 2 do kategorii dróg gminnych nastąpi z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2017 roku.

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

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2016 r.
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIX/207/16 

Rady Miejskiej Góry 

z dnia 29 września 2016 r. 

 
 

          przebieg dróg powiatowych 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4700


		2016-10-18T13:28:30+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




