
 

 

UCHWAŁA NR L/386/2018 

RADY GMINY MIŁKOWICE 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2222, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Legnickiego, Rada Gminy Miłkowice uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi na terenie gminy Miłkowice: 

a) drogę położoną w granicach działek ewidencyjnych nr 298dr, 42dr, 28dr obręb Siedliska, na odcinku  

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2216D w Siedliskach do połączenia z drogą wewnętrzną na dz. nr 40, 

b) drogę położoną w granicach działek ewidencyjnych nr 409dr, 407dr, 80dr, 81dr 430dr (częściowo) obręb 

Siedliska, na odcinku  od skrzyżowania  z drogą powiatową  nr 2216D w Siedliskach do połączenia z drogą 

wewnętrzną na dz. nr 69dr, 

c) drogę położoną w granicach działek ewidencyjnych nr 40dr, 52dr (częściowo), 69dr, 98dr (częściowo)  

i 128dr (częściowo) obręb Siedliska, na odcinku od połączenia z drogą wewnętrzną na dz. nr 28  

w Siedliskach do połączenia z drogą wewnętrzną na dz. nr 149dr w Siedliskach, 

d) drogę położoną w granicach działek ewidencyjnych nr 508dr (częściowo) i 219dr obręb Siedliska,  

na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2216D w Siedliskach do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2210D w Siedliskach, 

e) drogę położoną w granicach działki ewidencyjnej nr 175/2dr obręb Siedliska, na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 2216D w Siedliskach do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w Studnicy, 

f) drogę położoną w granicach działek ewidencyjnych nr 497dr, 500dr obręb Ulesie i 330dr, 194dr obręb 

Jakuszów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2209D w Ulesiu do połączenia z drogą 

wewnętrzną na dz. nr 192/2dr w Jakuszowie. 

§ 2. Ustala się przebieg istniejących dróg gminnych opisanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Drogi, o których mowa w § 1 i § 2 zostały przedstawione graficznie w załączniku nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Dolnośląskiego, z mocą  obowiązująca od dnia 01.01.2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice: 

T. Gładysz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/386/2018 

Rady Gminy Miłkowice 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 

 

Lp Miejscowość Nazwa ulicy Długość 

[m] 

Nr dz. ewid, obręb Przebieg, nr dróg 

publicznych 

1 Siedliska - 645 298dr, 42dr, 28dr obręb 

Siedliska 

od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2216D 

w Siedliskach do połączenia 

z drogą wewnętrzną na dz.  

nr 40 

2 Siedliska - 450 409dr, 407dr, 80dr, 81dr 

430dr (częściowo) 

obr.Siedliska 

od skrzyżowania  z drogą 

powiatową  nr 2216D 

w Siedliskach do połączenia 

z drogą wewnętrzną na dz.  

nr 69dr 

3 Siedliska - 1960 40dr, 52dr (częściowo),  

69dr,  98dr (częściowo)   

i 128dr (częściowo) 

obr.Siedliska 

od połączenia z drogą 

wewnętrzną na dz.  

nr 28 w Siedliskach  

do połączenia z drogą 

wewnętrzną na dz. nr 149dr 

w Siedliskach 

4 Siedliska - 1150 508dr (częściowo)  

i 219dr obr. Siedliska 

od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2216D 

w Siedliskach do 

skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2210D 

w Siedliskach 

5 Siedliska - 1240 175/2dr obręb Siedliska od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2216D 

w Siedliskach do 

skrzyżowania z drogą 

krajową nr 94 w Studnicy 

6 Ulesie - 

Jakuszów 

- 1810 497dr, 500dr obręb 

Ulesie i 330dr, 194dr 

obręb Jakuszów 

od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2209D 

w Ulesiu do połączenia 

z drogą wewnętrzną na dz.  

nr 192/2dr w Jakuszowie 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/386/2018 

Rady Gminy Miłkowice 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 
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