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UCHWAŁA NR °2112 /10
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia A
w sprawie wyra żenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami"!
uchwala się, co następuje:
§1
Opiniuje się pozytywnie propozycj ę Wójta Gminy Białe Błota w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg wymienionych w za łączniku do
niniejszej uchwały.

•

§2
O tre ści podj ętej uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu Bydgoskiego
powiadomi Wójta Gminy Bia łe Błota.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Przewodniczący
Zarządu Po tu Bydgoskiego
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Starosta Bydgoski
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Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 r. Nr 23 poz. 136, z 2007 r. Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54
poz. 326, nr 218 poz. 1391 z 2008 r. nr 227, poz. 1505 z 2009 r. nr 19, poz. 100, poz. 101, nr 86 poz.
720, nr 168 poz. 1323
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 1985 roku o drogach publicznych /Dz. U.
z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami/ Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego
opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg wykazanych w za łączniku do niniejszej uchwa ły do
kategorii dróg gminnych.
Uchwałę przygotowano zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Dobrcz.

•

•

Załącznik
Do uchwały Nr 242/2010
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia
° 2) 2 `2(
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Gmina Białe Błota
Nazwa drogi
Droga w ci ągu ulicy: Sójki, Szpakowa w miejscowo ści
Zielonka oraz ul. Uroczysko w miejscowo ści Prądki od
drogi krajowej nr S-5, S-10 Szczecin-Warszawa (po terenie
działek nr: 77/1, 81/1, 90, 89/2 i 277/3LP w obr ębie
geodezyjnym Zielonka i działek nr: 10/16, 11/1 i 277/1LP
w obrębie geodezyjnym Pr ądki) do drogi gminnej nr
050605C ul. Bydgoska w Zielonce.
Ul. Storczykowa w miejscowo ści Łochowo od drogi
gminnej nr 050610C ul. D ębowej (po terenie dzia łek nr:
374/1 i 26/3LP w obr ębie geodezyjnym Łochowo) do ul.
Czere śniowej w Łochowie.
Ul. Ogrodowa w miejscowości Drzewce od drogi gminnej nr
050646C ul. Drzewieckiej (po terenie dzia łek nr: 587/1,
586/2 i 116/1LP w obr ębie geodezyjnym Białe Błota) do ul.
Szerokiej w obrębie geodezyjnym Białe Błota.
Ul. Różana w miejscowości Białe Błota od ul. Tulipanowej
(po terenie działek nr: 104/27 i 68/10LP w obr ębie
geodezyjnym Białe Błota) do ul. Ametystowej w Bia łych
Błotach.
Ul. Łowiecka w miejscowo ści Ciele od drogi krajowej nr S5, S-10 Szczecin — Warszawa (po terenie dzia łek nr: 119/2,
118/2, 120/21 i 278/3LP w obrębie geodezyjnym Ciele) do
ul. Zagajnikowej w miejscowości Ciele.

