
UCHWAŁA NR 565/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych, na terenie gminy 

Strzeleczki, do kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 7 ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§1. Opiniuje się pozytywnie propozycję zaliczenia następujących dróg wewnętrznych, 
zlokalizowanych na terenie gminy Strzeleczki, do kategorii dróg gminnych: 

1) ul. Dworcowa w miejscowości Strzeleczki (działka nr 1942) o długości 403 m - przebieg drogi 
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) ul. Jana Sobieskiego w miejscowości Strzeleczki (działka nr 1144 i część działki nr 1165)  
o długości 282 m – przebieg drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały, 

3) ul. Jana Sobieskiego w miejscowości Strzeleczki (działka nr 1339) o długości 70 m – przebieg 
drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) ul. bez nazwy w miejscowości Strzeleczki (działka nr 1801) o długości 834 m – przebieg drogi 
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) ul. Słoneczna w miejscowości Zielina (działki nr 202 i nr 577) o długości 402 m – przebieg 
drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

6) ul. Kolejowa w miejscowości Dobra (działka nr 688) o długości 440 m – przebieg drogi 
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 

7) ul. Łąkowa w miejscowości Dobra (działka nr 627) o długości 134 m – przebieg  drogi 
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, 

8) ul. Wiatrakowa w miejscowości Łowkowice (działka nr 583) o długości 377 m – przebieg 
drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.  

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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