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UCHWAŁA NR 18/IV/2011
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Przyrów 

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 15, art.40, ust.2 pkt 3, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( t.j. Z 2001 roku, Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 71 z 2000roku , poz.838 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Zalicza się n/w drogi przebiegające przez teren gminy Przyrów do kategorii dróg gminnych : 

Smyków 

- ul. Stawowa - cała -od DW 786 do terenów lasów 

- ul. Miła – cała- od DW 786 do drogi gminnej ul. Prosta 

Wola Mokrzeska 

- ul. Rzeczna – cała od od DW 786 do końca-posesja nr 10 

- ul. Ogrodowa – cała- od DW 786 do końca- posesja nr 39 

Sygontka 

- ul. Krótka – od drogi gminnej nr 699013 S ul. M.Konopnickiej do ul. Fabrycznej 

- ul. Szkolna – od ul. Kościelnej do posesji nr 18 

Zalesice 

- ul. Słoneczna – od drogi gminnej nr 699012 Sul. Długa do posesji nr 22 

- ul. Podgórna – od ul. Zielona do posesji nr 10 

- ul. Kolejowa – od ul. Zielona po obu stronach torów-cała 

- ul. Zielona – od DW 793 do ul. Podgórna 

- ul. Nadrzeczna – od drogi gminnej nr 699012 S ul. Długa do ul. Kolejowa 

- ul. Mokra – od drogi gminnej ul. Długa nr 699012 S do posesji nr 20 

- ul. Polna -od drogi gminnej Nr 699012 S ul. Długa do posesji nr 23 

Przyrów 

- ul. Słoneczna - od DW 793 do posesji nr 14 

- ul. Krótka – od DW 793 do drogi gminnej nr 699005 S ul. Szkolna 

- ul. Jasna – od DW 793 do drogi gminnej nr 699005 S ul. Szkolna 

- ul. Wąska – od DW 793 do drogi gminnej nr 699005 S ul. Lelowska 

- ul. Zielona – od DP S 1095 do posesji nr 20 ( stacja paliw ) 

- ul. Filtrowa – od DW 793 do oczyszczalni ścieków 

- ul. Targowa- od drogi gminnej nr 699009S ul. Częstochowska do oczyszczalni ścieków 

- droga Przyrów- Kopaniny-Knieja -od posesji nr 44 -ul. Częstochowska droga gminna nr 699009 S- do posesji nr 
1 w Kniei. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rajmund Michalik


