
R A D A  G M I N Y
u,/ Starczy

Uchrvala Nr llzxlvlog
Rady Gminy Starcza

z dnia 10 marca 2009r.

w sprawie zaliczenie dr6g do kabgo{ii dni,e gdnnycb

Na podstawie art. 7, ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Oz. U.z 2OO7r., Nr 19, poz.115 z p62n. zm.) oraz art. 18, ust.2, pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samoFzqdzie gminnym (Dz. U z 2@1 r., Nr 142,
poz. 159'l z p62n. zm.), po zasiegniecju opinii Zatzadu Pcn'Yiatu Czestochowskiego

R.da Gminy Starcra
uchwela, co nastlPuio:

s 1 .
1. Zaliczye do kalegorii dr6g gminnych, drogi wyszczeg6lnione lv zalqczniku Nr 1

do niniejszej uchwaly.
2. Przebieg dr6g okresla zalecznik graticzny Nr2 do niniejszej uchwaly.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza si€ W6jto i Gminy.

s 3 .
Uchwala wcfrodzi w zycie po uplwie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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za@'ik Nr 1
do uctu/aly Nr I l7r(v/(F
RadY GttnY S_tarca
2dnia1003.2009r

Wykaz dnig proponowanych do z.liczenia do katogpdi dr6g grninnych na
terenie gminy Starcza:

1. W miejscowosci Starcza droga Slepa prowadzqca od granicy z gminq

Konopiska do wznresienia Lysa &ra (ul. Zurawinowa)

( nr geodezyjny dzialek D-1016, D-1O19, O-1O22)

2. W miejscowosci Starcza droga od skrzyzowania z DP 10535 do skrzy2owania

z drogE\r, tzw. Kolonii Starczadskiei (ul. Spacerowa)

( nr geodezyjny dziatek : D.1028/2 , D-l02811)

3 W miejscowoSci Starcza droga od skrzy2owania z DP 10525 do skrzyzowania

z ulica Spacerowq ( nr geodezyjrry dzialek. D-1o2711, D-1o27f2, 102713)

4. W miejscowosciach Starcza i Klepaczka droga prowadz4ca od skzyzowania

z drogA granicznq we wsi Hutki (gm. Konopiska) do skrzyzowania

z ul. Topolowe ( ul. Polna)

( nr geodezyjny dzialek: w m. Starcza D-1O2511, D-102512, 1029,

w m. Klepaczka 1913)

5. W miejscowosci Klepaczka droga od skrzyzor',ania z DG przez wies,

ul. zachodnia do ptzysi6lka Lazy (ul. Topolowa)

( nr geodezy.iny dzialek 0-191/2, D-19111, O- 1 f2, D-19411

6. W miejscowo6ci Klepaczka droga lqczqca ul. Topolowq z DP 10545

( nr geodezyjny dzialek D-192, DJ 93)

7. W miejscowosci Klepaczka drcga tqczqpe ul. Spacerowq z DP 1O54S

( nr geodezy.iny dzialki :D-195)

8. W miejscowo6ci Lysiec droga od skrryzowania z ul. Strai:ackE do granicy wsi

Nierada w gminie Poczesna (ul. G6rska)

( na geodezyjny dzialek: D-317, D- 201)

9. W mieiscowoSci Lysiec droga od skrzy2o.vania z ul. Strazackq do

skzyzowania z ul. OkrQznq (ul. Malownicza)

(n geodezyjny dzialki D-2O5)

10. W miejscowo6ci Lysiec droga od skrzyzcrrania z DP 10545 do skrzy2owania

z DG Lysieo-Wlasna (ul. Okreina)

( nr geodezyjny dzialki: D-347)



11.W misiscolrcSci Lysiec droga gl6pa odchodzqca od DP 10545 (ul. Prosta)

( nr geodezyjny dzialki: 349)

12. W miejscowo6ci Lysiec droga od skrzyiowanja z ul. Strazacka do wzniesienia

G6ra Lysiecka

( nr geodezyjny dzialki: 0-203)

13.W miejscowosci Lysiec droga od skrzyzowania z ul. Gorskq do granicy wsi

Nierada (gmina Pocz€sna) (ff geodezyjny &ialki :D-317)

14. W miejscowosci Lysiec droga od skr:y2owania z ul. Strazackq do granicy wsi

zawisna (gmina Kamienic€ Polska ) ( nr geodezytny dzialki: D-320)

15.W miejsco\,'/o6ciach Lysiec iWasna dfoga od OP 10gS do granicy z gminq

Kamienica Polska w kierunku Zawady ( ul. Straiacka)

( nr geodezyjny dzialek w m. Lysiec D-204 w m. Wasna D-295)

16.W miejscowosciach Lysiec iWasna droga laczaca DP 10545 z DG Lysiec-

Wlasna

( nr geodezyiny dziabk w m. Lysiec : D-350, D-351, w m. Wasna D-55, Dl37)

17.W miejscowosciach Lysiec i Wasna drog€ od skrzyzowania zDG przez

Wasnq do skrzyzowania z ul. Stra2acft4

( nr geodezyiny dzialek : w m. wlasna D-300, D-295, w m. Lysiec D-206)

18.W miejscowosci Rudnik Maty droga od skzyzowania z DP 1054 do drogi

doiazdc ej do p6l (ul. LeSna iul. Sosnowa)

(nr ewidencyjny dzia+ek. D42212, 42311 , 560/'1, 56'1/'1, 56.211, 56311

D-625, D.627, D-733)

19.W miejscowosci Rudnik Maly droga od skrzy2owania z DP 10235 do

cmentarza (ul. Spoko,na)

( nr geodezytny dzialki: D€38)

20.W miejscowo6ci Rudnik Maty droga od skrzy'owania z DP 10235 do drogi

dojazdowej do lasu ( ul. Lqkowa)

( nr ewidenciny dzialek : D-193, t1.232)

21.W miejscowosci Rudnik Maly dfoga od skrzyzowania z DP 10235 do

Niegolewki w gminie Wo2niki

( nr geodezyiny dzialek; O-225, D-1159)

22.W miejscowosci Rudnik Maty droga Slepa od skrzyzowania z DP 10235 do

posesji nr 1 ( ul. Graniczna)

( nr geodezyjny dzialki: D- 151)
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