
UCHWAŁA NR LVI/432/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu

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

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w Jaśkowicach biegnącą po działkach 
będących własnością gminy Byczyna od drogi powiatowej nr 1311O o przebiegu „DK 
11 Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)” (po wschodniej strony boiska 
sportowego w Jaśkowicach) przez wieś, do zakrętu w prawo i następnie w kierunku tzw. 
Klasztoru w Jaśkowicach ponownie do skrzyżowania z droga powiatową nr 1311O, jako teren 
komunikacji publicznej w całym jej przebiegu.

2. Ustala się przebieg drogi wymienionej w §1 ust.1.: droga rozpoczyna się
od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1311O z działką 261/3 k.m.2 wraz z działką nr 261/2, 
k. m.2. Następnie biegnie działką nr 323 k. m.3 do skrzyżowania z działką 322 k. m. 3, którą to 
biegnie dalej, i następnie poprzez działki 317 k. m. 3, 318 k. m. 3 do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1311 O - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Byczynie

Adam Radom
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Załącznik do uchwały Nr LVI/432/18

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 września 2018 r.
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