
UCHWAŁA NR XVIII/130/12
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, 
w obrębie geodezyjnym Radzimów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007, Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.), oraz uchwały Nr 115/2011 Zarządu 
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej 
kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Sulików, Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części tej drogi, 
stanowiącej działkę o numerze 654/2 o pow. 0,0261ha położonej w obrębie geodezyjnym Radzimów, wieś 
Radzimów Górny, kategorii drogi gminnej. 

2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1Z/00015411/3. 

§ 2. 

Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na 
którym część wyłączona zaznaczona jest kolorem żółtym. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Solecki
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Załąeznik do uchwaĘ nr XYftUl 30 /t2
Rady Gminy §ulików

z dnia 29 latego 2012 roku
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