
 

 

UCHWAŁA NR 406/7/LVI/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania 

jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz  ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, 

gmina Iłowa 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Żagańskiego, uchwala się co następuje: 

§ 1. Pozbawia się część drogi nr 101147F, położonej w obrębie Iłowa dotychczasowej kategorii drogi 

gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania części działki nr 163 określonej na mapie w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. W uchwale nr 304/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina 

Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r. Nr 79, poz. 1234) 

1) § 1. pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

"6) droga - część działki nr 163 o pow. 680 m2 od DW 296 do końca działki nr 164/3,"; 

2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 
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