
Uchwała nr VIII/55/11 
Rady Miejskiej w D ębicy 
z dnia 04 marca 2011 r. 

 
 w sprawie zmiany przebiegu niektórych dróg gminnyc h  

na terenie Gminy Miasto D ębica  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Dębicy stanowi co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się przebieg niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Dębica:  
1. Drogi nr 105 802 ul. Północna  

a) Dotychczasowy przebieg drogi : od skrzyŜowania z ul. Starzyńskiego 
(droga gminna nr 105 801) do skrzyŜowania z ul. Lazarowicza (droga 
gminna nr 105 802) 

b) Nowy przebieg drogi : od skrzyŜowania z ul. Starzyńskiego (droga 
gminna nr 105 801) do skrzyŜowania z ul. Kwiatkowskiego (droga gminna  
nr 105 857) 

2. Drogi nr 105 878 ul. Kosynierów Racławickich  
a) Dotychczasowy przebieg drogi : od skrzyŜowania z ul. Kościuszki (droga 

powiatowa nr 1180) do skrzyŜowania z ul. Świętosława (droga powiatowa 
nr 2509) 

b) Nowy przebieg drogi : od skrzyŜowania z ul. Kościuszki (droga powiatowa 
nr 1180) do skrzyŜowania z ul. Mościckiego (droga gminna nr 105 887) 

3. Drogi nr 105 991 ul. Sandomierska (boczna) 
a) Dotychczasowy przebieg drogi: od skrzyŜowania z ul. Sandomierską 

(droga wojewódzka nr 985) do zakończenia drogi 
b) Nowy przebieg drogi:  od skrzyŜowania z ul. Sandomierską (droga 

wojewódzka nr 985) do skrzyŜowania z ul. Mościckiego (droga gminna nr 
105 887) 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.  

 
§ 3 

 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 
 
      Stefan Bieszczad  

  


