
 

  
UUcchhwwaałłaa  NNrr  XXXXVVII  //  225566  //  0099  

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 20 marca 2009 r. 
 

w sprawie zaliczenia dróg  na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007 r. 

Nr 19 , poz. 115 z późn.zm.),  po zaznajomieniu się z opinią Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zawartą w Uchwale Nr 

359/09  z dnia 13 marca 2009 roku– Rada Miejska w Rymanowie 

  

uchwala co następuje: 

§ 1 

1.Zalicza do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Rymanów: 

 

Milcza :  

droga stanowiąca działkę nr 1397 - boczna od drogi powiatowej DP Nr 2007R (dz. nr 1378) 

droga stanowiąca działkę nr 1463 - boczna od drogi powiatowej DP Nr 2007R (dz. nr 1378) 

droga stanowiąca działkę nr 1362 - boczna od ul. Szkolnej (drogi powiatowej DP Nr 2007R)  

droga stanowiąca działkę nr 1262 - boczna od ul. Szkolnej  

droga stanowiąca działkę nr 1174/3 - boczna od ul. Szkolnej  

droga stanowiąca działkę 1015/1 i 1015/ 2 - ul. SZKOLNA na odcinku od  drogi powiatowej DP Nr 2007R (PKP) do  

                                                                       Bzianki 

droga stanowiąca działkę 973, 974, 911- ul. OGRODOWA na odcinku od drogi wojewódzkiej DW Nr 887  

                                                                 do ul. Szkolnej 

droga stanowiąca działkę 893- ul. OGRODOWA na odcinku od drogi wojewódzkiej DW Nr 887 do ul. Sadowej 

droga stanowiąca działkę 2023 - boczna od drogi wojewódzkiej  DW Nr 887  

droga stanowiąca działkę 833, 849, 990, 973, 1005 - ul. SADOWA na odcinku od drogi wojewódzkiej DW Nr 887  

                                                                                    do ul. Ogrodowej 

droga stanowiąca działkę 742, 638, 764, 663, 741, 810, 832 - ul. SŁONECZNA na odcinku od drogi wojewódzkiej DW  

                                                                                                   Nr 887 do ul. Szkolnej 

droga stanowiąca działkę 551 - boczna od drogi wojewódzkiej  DW Nr 887  

 

§ 2 

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny – mapa Milczy w skali 1: 2880. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się  Burmistrzowi Gminy Rymanów . 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 


