
Uchwała Nr 1156/XLVI/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania 
oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) oraz art. 7 ust. 3 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin, Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania:

1) część drogi gminnej nr 106413L - ul. Leszczynowej stanowiącej działkę nr 39/10 (obr. 3, ark. 12);
2) część drogi gminnej nr 106768L - ul. Wiązowej stanowiącej działkę nr 26/9 (obr. 3, ark. 12);
3) część drogi gminnej nr 106181L - ul. Bukietowej stanowiącej działkę nr 11/7 (obr. 3, ark. 12).

§ 2
Ustala się następujące przebiegi dróg gminnych:

1) droga gminna nr 106413L - ul. Leszczynowa otrzymuje przebieg al. Warszawska do km 0+080 (droga bez 
przejazdu);

2) droga gminna nr 106768L - ul. Wiązowa otrzymuje przebieg al. Warszawska do km 0+062 (droga bez 
przejazdu);

3) droga gminna nr 106181L - ul. Bukietowa otrzymuje przebieg al. Warszawska do km 0+088 (droga bez 
przejazdu).

§ 3
Położenie działek ujętych w § 1 pozbawionych kategorii dróg publicznych gminnych i wyłączonych 

z użytkowania zawiera załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4
Przebiegi dróg gminnych ujętych w § 2 przedstawia załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.
  

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik graficzny nr 1 

do uchwały nr 1156/XLVI/2018 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 
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Załącznik graficzny nr 2
do uchwały nr 1156/XLVI/2018 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
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