
UCHWAŁA NR XLIII/255/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2017.1875) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1440 
ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3101) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi
Długość 

drogi 
(km)

Numery działek

1. ul. Topolowa 
w Bukowicach

Od drogi powiatowej nr 1451 - strona wschodnia (ul. 
Krośnicka) do działki nr ewid. 229/2 - strona zachodnia 
(ZS w Bukowicach) i do działki nr ewid. 232/17 - 
strona północna (teren prywatny)

0,612
233, 232/11, 246, 
261, AM1 obręb 

Bukowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
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UZASADNIENIE

W Uchwale Nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3101)
założono długość drogi 0,595 km, która została określona na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez uprawnionego Projektanta i wrysowana na mapie do celów projektowych.
Długość drogi po zrealizowaniu całego zadania wynosi 0,612 km. Ostateczna długość wynika z pomiarów
geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego Geodetę po zakończeniu robót budowlanych związanych z
przebudową ul. Topolowej w Bukowicach.

Biorąc pod uwagę udokumentowaną zmianę długości po dokonaniu geodezyjnych pomiarów
powykonawczych ul. Topolowej w Bukowicach należy uznać za zasadne wskazanie faktycznej długość
drogi w porównaniu do wskazanej pierwotnie z dokumentacji projektowej.
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