Uchwała Nr XXX/106/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 140/XIII/2019 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 28 października 2019 r. uchwala co następuje:
§1.
Ustala się przebieg drogi gminnej w miejscowości Jankowice, pozbawionej Uchwałą
Nr 140/XIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 października 2019 r. kategorii
drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk
w miejscowości Jankowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3509W Gulin –
Wsola – Wojciechów w miejscowości Gulin o dł. 2,838 km położonej na terenie gminy
Jedlińsk (1,122 km) i gminy Zakrzew (1,716 km) powiat radomski, zaliczonej do
kategorii drogi gminnej, zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), według § 1 ust.
2 w/w uchwały.
W związku z tym, że droga powiatowa, pozbawiona kategorii drogi powiatowej
i zaliczona do kategorii drogi gminnej przebiega przez miejscowość Jankowice i Gulin,
należy rozgraniczyć jej przebieg i ustalić nowy przebieg w granicach administracyjnych
gminy Jedlińsk w miejscowości Jankowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3336W
Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk do stawów hodowlanych na odcinku długości 1,122 km,
zgodnie z oznaczeniami A i B na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§2.
Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest określony na mapie,
stanowiącej załącznik do uchwały.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
(-) Łukasz Kurek

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/106/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 22.04.2021 r.

