
UCHWAŁA NR XXVII/189/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych i 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z póżn.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 Kostowie biegnącą od drogi krajowej
nr 11 (w  pobliżu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Kostowie)  do  cmentarza w Kostowie,
a następnie do drogi krajowej nr 11 w pobliżu gospodarstwa rybnego jako teren komunikacji 
publicznej w całym jej przebiegu.

2. Ustala  się  przebieg  drogi wymienionej w § 1 ust. 1.:  droga  rozpoczyna  się  w  Kostowie, 
od skrzyżowania z drogą krajową  nr 11  działka  nr  335  k.m. 1 w pobliżu Publicznej Szkoły 
Podstawowej i biegnie działką nr 178/2 k.m. 1 do przejazdu kolejowego dz. nr 188 k.m. 1 i dalej 
działką nr 173 k.m. 1 wzdłuż zabudowań gospodarskich w kierunku cmentarza parafialnego i dalej
do drugiego przejazdu kolejowego dz. nr 188 k.m. 1 a następnie działką nr 176 k.m. 1 do drogi 
krajowej działka nr 415 k.m. 1. Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zalicza  się  do kategorii  dróg  gminnych drogę  łączącą miejscowość Ciecierzyn z drogą 
krajową nr 11 jako teren komunikacji publicznej w całym jej przebiegu.

2. Ustala  się  przebieg  drogi wymienionej w § 2 ust. 1.: droga  rozpoczyna się w Ciecierzynie
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302O działka nr 367 k.m.3 w pobliżu kościoła z działką
nr 356/1 k.m. 2 i biegnie zabudowaniami wiejskimi w kierunku świetlicy wiejskiej i dalej działkami
nr 359,449, 358 k.m. 3 do przejazdu kolejowego dz. nr 344 k.m. 1, a następnie po działce nr 339 
k.m. 1 w kierunku drogi krajowej nr 11 dz. nr 415 k.m. 1. Położenie i przebieg drogi określa plan 
sytuacyjny stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zalicza  się  do  kategorii  dróg  gminnych  drogę łączącą  miejscowość Ciecierzyn z drogą 
krajową nr 11 jako teren komunikacji publicznej w całym jej przebiegu.

2. Ustala się przebieg drogiwymienionej w § 3 ust. 1.: droga rozpoczyna się od  skrzyżowania
w Ciecierzynie z w/w drogą tj. dz. nr 358 k.m. 3  z działką nr 345 k.m. 1. Następnie biegnie
po dz. nr 345 i 111/2 k.m. 1 w  kierunku przejazdu kolejowego dz. nr 344 k.m. 1 i dalej przez 
przejazd i po działce nr 341 k.m. 1 oraz niewydzielonej działce Lasów Państwowych nr 24/3 k.m. 5
do drogi krajowej nr 11 dz. nr 507 k.m. 5. Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zalicza  się  do  kategorii  dróg  gminnych  drogę  łączącą  drogę  krajową  nr 11 z  drogą 
powiatową nr 1311O obok przysiółka wsi Paruszowice-Długa jako teren komunikacji publicznej
w całym jej przebiegu.

2. Ustala  się  przebieg  drogi wymienionej w § 4 ust. 1.: droga rozpoczyna się od skrzyżowania 
drogi krajowej nr 11 działka nr 84 k.m. 4 w północnej części gruntów wsi Biskupice z działką 
drogową Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu nr 65 k.m. 4 i dalej tą działką w kierunku 
przejazdu  kolejowego dz.  nr 155/3,  160 k.m. 3  oraz  skrzyżowaniu  z  drogą  gminną dz. nr  
162/2 k.m. 3. Po przekroczeniu przejazdu kolejowego i skrzyżowania, dalej działką nr 163 k.m. 3 
przez skrzyżowanie z drogą gminną działka nr 165/2 k.m. 3 i dalej drogą działka  nr 164 k.m. 3  do  
skrzyżowania  z droga gminną działka nr 167 k.m.3 i dalej dz. nr 23 k.m. 6. Następnie drogą 
gminną dz. nr 190/1 k.m. 1, leżącą na terenie wsi Paruszowice w kierunku drogi powiatowej
nr 1311O działki nr 175/1 i 176 k.m. 1. Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny 
stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Zalicza  się  do  kategorii  dróg  gminnych  drogę  łączącą  miejscowość  Sarnów
z miejscowością Chudoba, jako teren komunikacji publicznej w całym jej przebiegu.
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2. Ustala się przebieg drogi wymienionej w § 5 ust. 1.: droga rozpoczyna się w miejscowości 
Sarnów skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 dz. nr 171/3  k.m. 1. Następnie  drogą  gminną
dz. nr 202 k.m. 2 przez wieś w kierunku przejazdu kolejowego dz. nr 180/4 k.m. 2. Po 
przekroczeniu przejazdu drogą gminna działki nr 48/3, 74, 77/1 k.m.3 w kierunku miejscowości  
Chudoba.  Droga  kończy  się  w  miejscowości  Chudoba  na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 
100508O (Chudoba-Dobiercice). Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny stanowiący 
załącznik nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/189/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/189/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/189/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 23 czerwca 2016 r.
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