
UCHWALA NR X/63/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 wrzesnia 2015 r.

w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gminnych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka

Na podstawie art 18 us102pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzitdzie gminnym
(Dz. u.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.l318, z 2014r. poz. 379, poz.l0n) oraz ar107us102i 3
w zwiitzku z art 10 us103ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych ( Dz. U. z
2015r poz.460, poz. 774, poz.870), po uzyskaniu opinii Zarzitdu Powiatu Rawskiego,

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nastcrpuje:

§ 1. Zalicza siy do kategorii drag gminnych odcinki dotychczasowych drag powiatowych
polozonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka:

a) ulica Kardynala Stefana Wyszyt1skiego odcinek 0 dlugosci 0,100 km;

b) ulica Plac Wolnosci odcinek 0 dlugosci 0,300 km;

c) odcinek ulicy Kosciuszki 0 dlugosci 0,175 km przebiegajitcy od Placu Woinosci do
skrzyzowania z drogit powiatowit 4152 E ui Fawornit / Ai Konstytucji 3 Maja;

d) odcinek ul. Kolejowej 0 dlugosci 0,430 km przebiegajitcy od skrzyzowania z drogit
wojewadzkit 707 ui. Skierniewickit do skrzyzowania z drogit powiatowit 4152 E ui. Fawornit.

§ 2. Przebieg drag zaliczanych do kategorii drag gminnych, 0 ktarych mowa w § lokresla
zalitcznik graficzny do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojewadztwa Ladzkiego, z mocit od dnia 1 stycznia 2016r.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr X/63/l5
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z-dnia 29.09.20 15r.
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