
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1705 O  

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 10 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 3 uchwały nr XXVIII/219/17 Rady Powiatu  

w Oleśnie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 położonej na terenie Powiatu 

Oleskiego kategorii drogi powiatowej i uchwały zmieniającej nr XXXII/255/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia  

7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2017 roku  

w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej,  

Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Przejmuje się i zalicza do kategorii dróg gminnych dotychczasowy odcinek drogi powiatowej nr 1705 O 

przebiegający na terenie Gminy Dobrodzień od km 37+070 do km 37+421 o długości 351 mb. 

2. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik 

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Damian Karpinski 
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