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Poz. 1834
UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3, art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.1)) uchwala się co następuje:
§ 1. Pozbawia się część drogi nr 001829F, położonej w obrębie geodezyjnym Szczepanów gmina Iłowa,
dotychczasowej kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania na odcinku obejmującym działkę
nr 330/2.
§ 2. W uchwale nr 40/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii gminnych (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2003 r. Nr 22 poz.416, z 2009 r. Nr 104, poz.
1386, Nr 120 poz.1571, Nr 120 poz.1572 i Nr 120 poz.1573 oraz z 2010 r. Nr 96 poz.1388) w załączniku nr 1
do uchwały „Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych” w pozycji IV (Wieś Szczepanów) pkt. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Droga - działki Nr 330/1,329/2 i 330/3,”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz.
1890 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i poz. 903.

