
 

 

UCHWAŁA NR IV/25/2015 

RADY GMINY BURZENIN 

z dnia 10 lutego 2015 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.  

z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543,  

z 2014 r. poz. 659, poz. 1310) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Rada Gminy Burzenin 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się drogi na terenie Gminy Burzenin określone w załączniku do niniejszej uchwały do kategorii 

dróg gminnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Małgorzata Płóciennik 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2015 r.

Poz. 962



Załącznik  
do uchwały nr IV/25/2015 

Rady Gminy Burzenin 

z dnia 10 lutego 2015 r. 

Drogi w Tyczynie - od skrzyżowania z drogą powiatową 1708E działka nr 143, działka nr 139 do granicy 

wsi Bobrowniki, gm. Sieradz + na przedłużeniu działki 139 i działka 145 (obręb Tyczyn), działki 235/1, 235/2, 

242 obręb Tyczyn Kol. dochodząca do drogi powiatowej 1708E. 

Drogi w Ligocie - od skrzyżowania z droga powiatową nr 1708E działka nr 421 do rzeki Warty z odnogą w 

zabudowaniach działka nr 416 - droga bez wylotu; - od skrzyżowania z drogą wojewódzką Burzenin - Sieradz 

480 do drogi gminnej nr 114201 E działka nr 237 (obręb Ligota) działka nr 44 (obręb Redzeń I); - od skrzyżo-

wania z drogą powiatową nr 1708 E Ligota- Tyczyn działka nr 293 do drogi działka 237 do wsi Redzeń I. 

Droga w Antoninie - działka nr 413 obręb Burzenin (początek od skrzyżowania z drogą gminną 119004E 

przez grunty obrębu Burzenin), działka nr 48, działka nr 1 (grunty obręb Antonin), działka nr 574 i nr 511/1  

i nr 575 (grunty obręb Ligota) - koniec drogi początek gruntów gminy Zapolice. 

Droga w Biadaczewie - działka nr 114 obręb Biadaczew, działka nr 165 i nr 314 obręb Wolnica Grabowska - 

Wola Majacka dochodzi do drogi gminnej 114209 E. 

Droga w Prażmowie - od skrzyżowania z drogą gminną 114206E do skrzyżowania z drogą gminną 114105E, 

działka nr 632 obręb Prażmów. 

Droga Prażmów - Działy - od skrzyżowania z drogą gminną 114205E do granicy Burzenina, początek  

ul. Lipowa działka nr 879,352 Prażmów, działka nr 450 Burzenin. 

Droga Burzenin - Świerki - od skrzyżowanie z drogą powiatową 1705E (przy stacji paliw) obręb Strzałki 

przez Będków do skrzyżowania z drogą gminną 114203E w Świerkach - Burzenin dz. 114, Prażmów działka nr 

880, Strzałki działka nr 190, 189, Będków działka nr 313, Świerki działka nr 122. 

Droga w Grabówce - od skrzyżowania z drogą powiatową 1717E do skrzyżowania z drogą gminną 114212E 

- Grabówka działka nr 93. 

Droga w Szczawnie - skrzyżowanie z drogą gminną 114211E do skrzyżowania z drogą gminną 114205E  

w Majaczewicach - Szczawno działki nr 294, 268, 364, Majaczewice działki nr 308. 

Droga Wola Majacka - Grabówka - od skrzyżowania z drogą gminną 114211E przez Wolnicę Grabowską, 

Grabówkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1717E - Wola Majacka działka nr 304, Ręszew działka nr 120, 

121, Grabówka działka nr 486. 

Droga w Kamilewie - do granicy gminy Brzeźnio - działka nr 132 Kamilew Marianów. 

Droga w Marianowie - od skrzyżowania z drogą gminną 114210E do granicy gminy Brzeźnio - działka  

nr 136 Kamilew Marianów. 

Droga w Nieczuju - od skrzyżowania z drogą powiatową 114210E do skrzyżowania z drogą gminną 

114212E - działka nr 355 Nieczuj. 

Drogi w Kamionce - od skrzyżowania z drogą gminną 114210E do skrzyżowania z drogą gminną 114212E - 

działka nr 259 Kamionka; - od skrzyżowania z drogą powiatową 1718E do skrzyżowania z drogą powiatową 

1716E - działka nr 270 Kamionka; - od skrzyżowania z drogą powiatową 1718E (z odnogą w kierunku zachod-

nim do skrzyżowania z drogą powiatową 1718E) do skrzyżowania z drogą powiatową 1716E - działki  

nr 271, 276 Kamionka. 

Droga w Kolonii Niechmirów - przedłużenie drogi gminnej 114213E przez skrzyżowanie z drogą powiatową 

1704E w kierunku wschodnim - działki nr 113 Kolonia Niechmirów 399, 402 Niechmirów. 

Droga Wola Będkowska - Krępica - od drogi powiatowej działka nr 288 do drogi gminnej nr 114202E Krę-

pica - działka nr 205 Wola Będkowska, działka nr 40 Prażmów, działka nr 41, 42 Krępica, działka nr 158 Ligo-

ta. 
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