
 

 

UCHWAŁA NR XIII/76/19 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068  

z późn. zm.1)) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę niezaliczoną do innych kategorii, stanowiącą 

uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej, określonej w § 1, na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Bartosz Wajman 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 12, 317, z 2019 r., poz. 698, 730. 
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Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XIII/76/19 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 2 września 2019 r. 

 

Lp. Obręb Przebieg drogi Własność 

1. 

Sady 

Michałówek 

Grodziec 

Od drogi publicznej gminnej nr 104288 O do drogi powiatowej 

nr 1512 O na działkach: 

1) w obrębie Sady na części działki nr 285/1 z k.m. 1 (z wyłączeniem 

obszaru przewidzianego na obwodnicę Niemodlina), 

2) w obrębie Michałówek na działkach nr 124, 125 z k.m. 5 oraz 

części działki nr 123/2 z k.m. 5 (od drogi powiatowej 1512 O  

do linii prostopadłej do granicy między działkami 49/2 i 123/2 oraz 

przechodzącej przez punkt graniczny miedzy działkami 50/2, 123/2 

w obrębie Michałówek i działki 258 w obrębie Grodziec), 

3) w obrębie Grodziec na części działki nr 258 z k.m. 1 (od granicy 

z działką 123/2 w obrębie Michałówek do linii przechodzącej przez 

punkty graniczne: 

- miedzy działkami 125, 57 obręb Michałówek i 258 obręb Grodziec, 

- między działkami 258, 271, 268 obręb Grodziec) 

Gmina Niemodlin 

KW OP1O/00079709/9 

KW OP1O/00096312/4 

KW OP1O/00095037/5 

KW OP1O/00092788/3 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XIII/76/19 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 2 września 2019 r. 
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