UCHWA A Nr 124/11
Rady Gminy Opatówek
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie: uznania za konieczn& budow( dróg gminnych oraz
potwierdzenie celowo+ci przebudowy i efektywno+ci projektowanego
przedsi(wzi(cia
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2,art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó%n. zm.)
Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast,puje:
§ 1. Uznaje si, za konieczne budow, dróg dojazdowych do gruntów rolnych na
terenie gminy Opatówek oraz potwierdza si, celowo/0 budowy i efektywno/0
projektowanego przedsi,wzi,cia ze /rodków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
§ 2. 1. Do budowy, o której mowa w § 1 wskazuje si, nast,puj ce drogi
dojazdowe do gruntów rolnych:
a) z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej:
- T6okinia Ko/cielna - dzia6ka nr 461 - 0,5 km
- Mod6a (obr,b Rajsko, Warszew) - dzia6ki nr nr (Rajsko) 272/1, 294/1,
292/2, (Warszew) 105/1, 111/1, 110/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1,
102/2, 103/1, 104/1, 125/1, 124/1, 123/1, 122/1, 121/1, 120/1, 117/1, 116/1,
113/1, 112/1 - 0,9 k m
b) z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego - droga o
nawierzchni bitumicznej
- N,dzerzew - dzia6ka nr 59 - 0,7 km
- T6okinia Ko/cielna - dzia6ka nr 276 -1,0 km
- Trojanów - dzia6ka nr 356 - 0,7 km
- Ro=d=a6y - Kobierno dzia6ki nr 26/2 - 1,3 km
- Micha6ów Trzeci - dzia6ka nr 37 - 0,5 km
c) z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni z kruszywa
kamiennego:
- Sierzchów - Borów - dzia6ki nr 170, 383 -1,1 km
- Micha6ów Drugi - Micha6ów Trzeci - dzia6ki nr 110, 256 - 2,0 km
- Sierzchów - dzia6ka nr 171 - 1,2 km
2. Upowa=nia si, Wójta Gminy Opatówek do z6o=enia wniosku o dofinansowanie
przebudowy dróg wymienionych w ust. 1 ze /rodków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
§ 3. Uchwa6a podlega przekazaniu z wnioskiem, o którym mowa w §2 ust. 2.
§ 4. Wykonanie uchwa6y powierza si, Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 5 Uchwa6a wchodzi w =ycie z dniem podj,cia.
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Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pó%n. zm.)
Gmina Opatówek wykonuje zadania w6asne w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty gminnej mi,dzy innymi w zakresie dróg gminnych, ulic,
mostów oraz organizacji ruchu drogowego.
Stanowienie o sprawach spo6eczno/ci gminnej nale=y, na podstawie art. 18
ust.2 pkt.15 cytowanej ustawy do w6a/ciwo/ci organu stanowi cego jednostki
samorz du terytorialnego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
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