
UCHWAŁA NR XXXII/350/2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy  z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych  publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655.), z art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.) w związku z § 10 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych raz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. 
U 2015 poz. 1744) Rada Gminy Świerczów po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Namysłowskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych, drogi obejmujące  działki ewidencyjne, obręb Biestrzykowice 
o numerach 55, 56 (arkusz mapy 3), 57, 54 (arkusz mapy 3) oraz 52 (arkusz mapy 3).  Długość drogi położonej 
na działce ewidencyjnej nr 55 wynosi 303 mb, na działce nr 56 wynosi 176 mb,  na działce nr 57 wynosi  
2120 mb, na działce nr 54 wynosi 166 mb oraz na działce nr 52 wynosi 98 mb. Działki położone są 
w miejscowości Biestrzykowice. 

§ 2. Przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

   

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Adrian Andruszków 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/350/2022

Rady Gminy Świerczów

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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