. 9.

UCHWALA NR . / 2012
ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia &$.&*$&&
2012 r.
w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.V uchwala si$ co nastejpuje:

§1
Opiniuje si§ pozytywnie propozycj? Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zaliczenia
do kategorii drog gminnych:
- drog? nr 193 nowo wybudowan^ o przebiegu od drogi o kolejnym numerze porzadkowym
nr 192 /droga bez nazwy/ do ul. Tartacznej,
oraz zmiany przebiegu istniejaxxych drog gminnych:
- 051056C ul. ks. Piotra Skargi od ul. Bydgoskiej do ul. 22 Lipca
- 051038C ul. Kujawska od nowo wybudowanej drogi o kolejnym numerze porzadkowym
nr 192 /droga bez nazwy/ do drogi krajowej nr 10.
§2
0 tresci podjetej ucbwaly Przewodniczacy Zarzadu Powiatu Bydgoskiego powiadomi
Burmistrza Solca Kujawskiego.
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Brzewoaniczacy
Zarzadu Powmtu Bydgoskiego

ycioch Porzych

1 Dz.

U. z 2007 r.: nr 19 poz. 115, nr 23 Boz. 136, nr 192 poz. 1381
z2008r.:nr54poz. 326, nr218poz. 1391, nr 227 poz. 1505,
z2009 r.: nr 19 poz. 100,101, nr 86 poz. 720, nr 168 poz. 1323,
z 2010 r.: nr 106 poz. 675, nr 152 poz. 1018, nr 225 poz. 1466,

Dyrek
'/
Roman Meger

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm / Zarz^d Powiatu Bydgoskiego opiniuje pozytywnie
propozycje; Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zaliczenia n/w kategorii drog
gminnych:
L.p.
1

Nazwa drogi
Kolejny numer
Przebieg drogi
drogi
Nowo wybudowana droga - Od drogi o kolejnym numerze
193
beznazwy
porzajikowym nr 192 /droga bez
nazwy/ do ul. Tartacznej.

oraz zmiany przebiegu istniej^cych drog gminnych.

1

Numer
drogi
051056C

2

051038C

L.p.

Nazwa ulicy
ks. Piotra
Skargi
Kujawska

Przebieg drogi przed
zmiany
od ul. Bydgoskiej do
ul. Zwirki i Wigury
od ul. Torunskiej do
drogi krajowej nr 10

Przebieg drogi po zmianie
od ul. Bydgoskiej do ul. 22
Lipca
od nowo wybudowanej drogi
o kolejnym numerze
porzajikowym nr 192 /droga
bez nazwy/ do drogi
krajowej nr 10

Uchwal^ przygotowano zgodnie z wnioskiem Burmistrza Solca Kujawskiego.

