
UCHWAŁA NR XII/102/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 470 

ze zm.), po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Puławskiego – Rada Gminy, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg o znaczeniu lokalnym położone 

na terenie Gminy Żyrzyn: 

1) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 1374 obręb Bałtów) 

na odcinku o długości 773 m od drogi powiatowej nr 2501L; 

2) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 775 i 774 obręb Borysów) 

na odcinku o długości 768 m od drogi powiatowej nr 2502L do drogi gminnej nr 107465L; 

3) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 897 obręb Borysów) 

na odcinku o długości 640 m od drogi powiatowej nr 2502L do drogi powiatowej nr 2502L; 

4) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 400 obręb Osiny) 

na odcinku o długości 840 m od drogi wojewódzkiej nr 824; 

5) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 2596, 806/1, 1004 obręb 

Osiny) na odcinku o długości 374 m od drogi wojewódzkiej nr 824; 

6) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowo-szutrowej (działka ewidencyjna nr 231/2 obręb 

Parafianka oraz 1012/2 obręb Skrudki) na odcinku o długości 1125 m od drogi powiatowej 

nr 2500L do drogi serwisowej przy trasie S17; 

7) droga wewnętrzna o nawierzchni szutrowej (działka ewidencyjna nr 234 i 251 obręb Parafianka) 

na odcinku o długości 900 m od drogi wewnętrznej (działka ewidencyjna nr 231/2 obręb 

Parafianka); 

8) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 1742/2 obręb Żyrzyn) 

na odcinku o długości 578,80 m od drogi wojewódzkiej (byłej DK17) do drogi gminnej 

nr 107468L. 

§ 2. 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, o których mowa 

w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  



§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik do uchwały nr XII/102/2020 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

1. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 1374 obręb Bałtów) 

na odcinku o długości 773 m od drogi powiatowej nr 2501L 

 

 

2. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 775 i 774 obręb 

Borysów) na odcinku o długości 768 m od drogi powiatowej nr 2502L do drogi gminnej 

nr 107465L 



 

3. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 897 obręb Borysów) 

na odcinku o długości 640 m od drogi powiatowej nr 2502L do drogi powiatowej nr 2502L 

 

 

4. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 400 obręb Osiny) 

na odcinku o długości 840 m od drogi wojewódzkiej nr 824 

 



 

5. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 2596, 806/1, 1004 

obręb Osiny) na odcinku o długości 374 m od drogi wojewódzkiej nr 824 

 

 

6. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowo-szutrowej (działka ewidencyjna nr 231/2 obręb 

Parafianka oraz 1012/2 obręb Skrudki) na odcinku o długości 1125 m od drogi powiatowej 

nr 2500L do drogi serwisowej przy trasie S17 



 

7. droga wewnętrzna o nawierzchni szutrowej (działka ewidencyjna nr 234 i 251 obręb 

Parafianka) na odcinku o długości 900 m od drogi wewnętrznej (działka ewidencyjna nr 231/2 

obręb Parafianka) 

 

 

 

8. droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działka ewidencyjna nr 1742/2 obręb Żyrzyn) 

na odcinku o długości 578,80 m od drogi wojewódzkiej (byłej DK17) do drogi gminnej nr 107468L  

 

 


