
UCHWAŁA NR XXIV/119/2009  

RADY GMINY W OPATOWCU  

z dnia 25 marca 2009 r.  

w sprawie podziału drogi gminnej Nr 002577 T na dwa odcinki  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z 
póŜń. zm) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 ) ,Rada Gminy w Opatowcu uchwala , co 
następuje:  

 
§ 1  
 

Drogę gminną Nr 002577 T relacji Ksany - Góry Chwalibogowickie z powodu 
nieciągłości podzielić na dwa odcinki :  

- Ksany - Góry Chwalibogowickie I - od drogi gminnej nr 002576 we wsi Ksany  

(Ksany-Czarkowy) przez pola wsi Ksany do drogi powiatowej nr 0136T  

(Rzemienowice-Ksany-Podeksanie-Senisławice) we wsi Ksany   

- Ksany - Góry Chwalibogowickie II - od drogi powiatowej nr 0136T (Rzemienowice-

Ksany-Podeksanie-Senisławice) we wsi Kraśniów przez wieś Chwalibogowice (Góry  

Chwalibogowickie) do drogi powiatowiej nr 0136T (Rzemienowice-Ksany-

Podeksanie-Senisławice) we wsi Senisławice   
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec .  
 

§ 3  
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:  

Andrzej Malec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 1  
 

Przebieg drogi gminnej Nr 002577 T relacji Ksany - Góry Chwalibogowickie pokrywa 
się z przebiegiem drogi powiatowej nr 0136T ( Rzemienowice – Ksany – Podeksanie 
- Senisławice ) nie tworząc ciągłości. Zatem z powodu nieciągłości wymienioną drogę 
gminną nr 002277T naleŜy podzielić na dwa odcinki;I odcinek od drogi gminnej nr 
002576 we wsi Ksany (Ksany-Czarkowy) przez pola wsi Ksany do drogi powiatowej 
nr 0136T (Rzemienowice-Ksany-Podeksanie-Senisławice) we wsi Ksany II odcinek 
od drogi powiatowej nr 0136T Rzemienowice-Ksany-Podeksanie-Senisławice) we wsi 
Kraśniów przez wieś Chwalibogowice (Góry Chwalibogowickie) do drogi powiatowiej 
nr 0136T (Rzemienowice-Ksany-Podeksanie-Senisławice) we wsi Senisławice                  
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały uwaŜa się za stosowne                       
i celowe.  
 


