
  

UCHWAŁA NR XLI/198/18 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

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

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Powiatu Hajnowskiego, Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg: 

1) od drogi gminnej nr 108571B (ul. Torowa) do działki nr geod. 341 w Dubinach (nieczynny 

cmentarz), stanowiąca działki oznaczone nr geod. 933/1 i 960/7, o długości 657 mb; 

2) od drogi gminnej nr 108574B (ul. Łąkowa) do działek nr 521/18 i 522/14 w Dubinach, stanowiąca 

działki oznaczone nr geod. 522/13 i 521/9, o długości 196 mb; 

3) od drogi powiatowej nr 1653B do drogi wewnętrznej oznaczonej nr geod. 576 w Orzeszkowie, 

stanowiąca działkę oznaczona nr geod. 362/7, o długości 179 mb; 

4) od drogi powiatowej nr 1653B do drogi gminnej nr 108550B w Orzeszkowie (Zatrostyniec), 

stanowiąca działki oznaczone nr geod. 104/3 i 136/2, o długości 1265 mb; 

5) od drogi powiatowej nr 1619B do działki nr geod. 20/1 w Trywieży, stanowiąca działkę nr geod. 

20/2 obr. 25 Trywieża, o długości 305 mb; 

6) od drogi powiatowej nr 1653B do drogi gminnej 108536B w Orzeszkowie, stanowiąca działkę 

oznaczoną nr geod. 568/1 obr. 16 Orzeszkowo, o długości 700 mb. 

2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 ust. 1 oznaczony jest na mapie 

stanowiacej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Kot

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Poz. 2571



Załącznik do uchwały Nr XLI/198/18 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

1,2,3,4,5- przebieg dróg, zgodnie z §1.1 niniejszej uchwały. 
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