
UCHWAŁA NR XXIX/188/13
RADY GMINY LIPNO

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Lipno do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej 
przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 5941) ) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.2) ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Lipnowskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę położoną w obrębie nr 0005 Chlebowo oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 152, obrębie nr 0014 Karnkowskie Rumunki oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 85, obrębie nr 0013 Karnkowo oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 416, 413, 280, 404, 
310, 116, obrębie nr 0006 Chodorążekoznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 279/1, 216, na odcinku od 
km 0+000 do km 7+818 o łącznej długości 7,818 km. 

§ 2. Ustala się przebieg drogi, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zaliczenie drogi, o której mowa w § 1, do kategorii drogi gminnej, następuje 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. , poz. 645
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. , poz. 843
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/13 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 26 września 2013 r. 

Id: AB26A051-71E9-47CF-8287-C46DAEA09F01. Podpisany Strona 1




