
UCHWAŁA NR LXIII/432/2018
RADY GMINY JONKOWO

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Olsztyńskiego – Rada Gminy 
Jonkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Jonkowo następującą drogę:

1) drogę od wsi Mątki do osady Żurawno położoną w obrębie Mątki dz. nr 213 i 300 oraz w obrębie 
Wilimowo dz. nr 75 (część działki)

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczony na mapie stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opis położenia i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wydymus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2018 r.

Poz. 4228



 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4228



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/432/2018

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 27 września 2018 r.

lp. położenie drogi (obręb, nr działki) przebieg drogi długość drogi

1 Mątki dz. nr 213, 300
Wilimowo dz. nr 75 (część)

od drogi powiatowej 1368N w miejscowości Mątki do 
przejazdu kolejowego, od przejazdu kolejowego do 
osady Żurawno

ok. 2,9 km

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wydymus

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4228
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