
Uchwała Nr XII/66/11 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 22 września 2011r. 
 
 

w sprawie wystąpienia do Zarządu Powiatu Opole w przedmiocie 
zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O  

 
Na podstawie art. 7 w zw. z art.7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późń. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późń. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1.1. Postanawia się wystąpić do Zarządu Powiatu Opole w celu zasięgnięcia 
opinii dotyczącej  propozycji ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 
109204 O na części działek 551, 187/1, 550/52 w miejscowości Chróścina, 
Gmina Dąbrowa, o długości 243 metrów, o punkcie początkowym poczynając 
od skrzyżowania z ulicą Kolejową. 
 
2. Postanawia się wyznaczyć termin zgłoszenia opinii wskazanej w ust. 1 
wynoszący 21 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały z załącznikiem nr 1 
Zarządowi Powiatu Opole. 
 
3. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały podlegającym opiniowaniu ze strony 
Zarządu Powiatu Opole jest projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie 
ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/66/11 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 22 września 2011 r. 

 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR………………  
RADY GMINY DĄBROWA  

z dnia ………… 
 
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O  
 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późń. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. 
zm.) Rada Gminy Dąbrowa, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, 
uchwala co następuje: 
 
§1.1. Ustala się przebieg drogi publicznej gminnej nr 109204 O jako położonej 
na części działek 551, 187/1, 550/52 w miejscowości Chróścina, Gmina 
Dąbrowa, o długości 243 metrów, o punkcie początkowym poczynając od 
skrzyżowania z ulicą Kolejową. 
 
2. Szczegółowa lokalizacja i przebieg drogi wymienionej w ust.1 oznaczona jest 
na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


