
UCHWAŁA NR 267/XLV/18
RADY GMINY JANÓW

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (D. U. 
z 2017 r., poz. 2222), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 
stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom zgodnie z wykazem stanowiącym  
załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych, określonych w ust.1 na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 253/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

Stefan Zatoński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2018 r.

Poz. 3646



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 267/XLV/18 

Rady Gminy Janów 

z dnia 29 maja 2018 r.  

 

Wykaz dróg gminy Janów zaliczonych do kategorii dróg gminnych 

Miejscowość/ulica 
Oznaczanie ew. 

drogi 

Długość drogi w 

metrach 
Oznaczenie drogi 

Janów/ 
Tulipanowa 
Narcyzowa 

Dz.340 k.m. 1 
Dz.1590 k.m. 4 

331 

Od drogi krajowej DK-46 w kierunku 
północnym po działkach o numerach 

ewidencyjnym D-340 (cała), potem około 
241 m po działce o numerze ewidencyjnym  

D-1590 

Janów/ 
Liliowa 

Narcyzowa 

Dz.388 k.m. 2   
Dz.1590 k.m.4 

321 

Od drogi krajowej DK-46 w kierunku 
północnym po działkach o numerach 

ewidencyjnym D-388 (cała), potem około 
240 m po działce o numerze ewidencyjnym  

D-1590 

Janów/ 
Fiołkowa 

Narcyzowa 

Dz.387 k.m.2               
Dz. 1590 k.m.4 

343 

Od drogi krajowej DK-46 w kierunku 
północnym po działkach o numerach 

ewidencyjnych D-387 (cała), potem około 
259 m po działce o numerze ewidencyjnym 

D-1590 

Janów/ 
Różana 

Narcyzowa 

Dz. 54 k.m. 2 
Dz.1570 k.m. 4 

268 

Od drogi krajowej DK-46 w kierunku 
północnym po działkach o numerach 

ewidencyjnych D-54 (cała), potem około 180  
m po działce o numerze ewidencyjnym D-

1570 

Janów/ 
Krokusowa               

Irysowa         
Konwaliowa 
Narcyzowa 

Magnoliowa 

Dz. 1657 k.m.4 
Dz. 1590 k.m.4 
DZ. 1570 k.m.4 

1285 

Od drogi gminnej DG 677 038 S po działce nr 
ew. D-1657 w kierunku zachodnim, po ok. 

118 m droga ulega rozwidleniu, jedna 
odnoga skręca w kierunku północnym do 

końca działki nr ew. D- 1657 (ślepe 
zakończenie drogi), druga odnoga przebiega  
w kierunku zachodnim nadal po działce nr 
ew. D- 1657 gdzie po ok. 92 m ponownie  

ulega rozwidleniu w kierunku południowym  
do końca działki nr ew. D-1657 (ślepe 
zakończenie drogi) oraz w kierunku 
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północnym do końca działki o nr ew. D-1657. 
Następnie skręca w kierunku zachodnim 
przebiegając na długości ok. 96 m przez 

fragment działki  o nr ew. D-1590 (do 
skrzyżowania dróg).  Następnie za 

skrzyżowaniem przebiega nadal po działce o 
nr ew. 1590  na długości ok.125 m w 

kierunku zachodnim ( do skrzyżowania dróg). 
Następnie przebiega za skrzyżowaniem w 
kierunku zachodnim po działce o nr ew. 

1590 na długości ok. 130 m ( do 
skrzyżowania dróg). Potem ok. 115 m po 

działce o nr ew. D-1570  ( do skrzyżowania 
dróg). Następnie nadal w kierunku 

zachodnim do końca działki o nr ew. D-1570 
do końca zabudowań. 
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Projekt

Za ącznik nr 2 do Uchwały NR 267/XLV/18
Rady Gminy Janów
z dnia 29 maja 2018r.

ł
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