
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/139/2017 

RADY GMINY RUDKA 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

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

z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089), po zasięgnięciu 

opinii Zarządu Powiatu Bielskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy 

Rudka, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach 

geodezyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustalenie przebiegu dróg, o których mowa w §  1 nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy 

Rudka. 

§ 3. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o którym mowa w §  1 następuje ze skutkiem od dnia 

01 stycznia 2018 r. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/127/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

  
Przewodniczący Rady 

Bogdan Kresso 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2018 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2017 

Rady Gminy Rudka 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Wykaz dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Rudka podlegających zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych 

1. Droga oznaczona nr geodezyjnym 148/1 w obrębie wsi Niemyje Stare, 105 w obrębie wsi Niemyje-

Jarnąty, 127 w obrębie wsi Niemyje Nowe. 

2. Droga oznaczona nr geodezyjnym 100/1 w obrębie wsi Niemyje-Jarnąty. 

3. Droga oznaczona nr geodezyjnym 122 w obrębie wsi Niemyje Nowe. 
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