
UCHWAŁA NR IV/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zaliczenia ulicy Towarowej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018 r. 
poz. 994 ze zm.)1)  oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018 r., 
poz. 2068 ze zm.)2), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Szczycieńskiego, Rada Miejska w Szczytnie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych i ustala przebieg ulicy Towarowej w Szczytnie -

- drogi zlokalizowanej pomiędzy drogą gminną nr 214112N – ul.  Łomżyńską i ul. Władysława IV,  leżącą 
w ciągu drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele, składającą się z części działek: nr ewid. 289, obr. 5, 
m. Szczytno (odc. od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do działki nr 471, obr. 6, m. Szczytno) i nr 471, obr. 6, 
m. Szczytno (wzdłuż terenów kolejowych), oraz 179/1, obr. 5 m. Szczytno.

§ 2. Szczegółowy przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawiono na planie sytuacyjnym  kolorem 
niebieskim, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

1) zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,  poz. 2500
2) zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lutego 2019 r.

Poz. 903
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