
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/205/16 

RADY MIASTA GRAJEWO 

z dnia 28 września 2016 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie miasta Grajewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) i art. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego -  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się część drogi gminnej - ul. M. Dąbrowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 789/3, dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 2. Pozbawia się część drogi gminnej - ul. Pułaskiego  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 2889/1, dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 3. Pozbawia się część drogi gminnej - ul. Kolejowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 2502/5, dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 4. Pozbawia się część drogi gminnej - ul. Ekologiczna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 2197/2, dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 5. Położenie części dróg gminnych, wyłączonych z użytkowania  przedstawiają odpowiednio  załączniki 

graficzne 1 - 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.   

Przewodnicząca Rady Miasta 

Halina Muryjas-Rząsa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3741



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/205/16 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 28 września 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/205/16 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 28 września 2016 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/205/16 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 28 września 2016 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/205/16 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 28 września 2016 r. 
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