
UCHWAŁA NR IX/61/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2018r. poz. 994, 
z póź. zm.1)) art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2068 z póź. zm.2)) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Brodnickiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w miejscowości Grążawy przebiegającą przez działki nr 
66 i 72 obręb geodezyjny Grążawy stanowiące własność Gminy Bartniczka. 

2. Przebieg drogi wymienionej w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018r. poz. 1000, poz.1349, poz.1432 
i poz. 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2018r.  poz. 2068, . poz. 12 i poz. 317.
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Załącznik do uchwały Nr IX/61/19

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Legenda:

+ +   Przebieg drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych (działki nr 66 i 72 w miejscowości Grążawy, 
obręb Grążawy)
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
własności rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy.

2) art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych mówi, że zaliczenie do kategorii dróg
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

3) art.7 ust. 3 ustawy z dnia 21 1985r. o drogach publicznych mówi, że ustalenie przebiegu istniejących dróg
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii,
stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Wymieniona w załączniku droga spełnia wymogi prawa, to jest:

- ma znaczenie lokalne

- stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,

- nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych

Droga wewnętrzna jest własnością Gminy Bartniczka, a nie jest zaliczona do dróg gminnych, oraz nie jest
drogą publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych pozwoli na wystąpienie do Urzędu
Marszałkowskiego o nadanie numeru.

4.Ocena skutków regulacji

Zaliczenie drogi wg. załącznika do kategorii dróg gminnych umożliwia prowadzenie zarządu zgodnie
z obowiązującym prawem. W szczególności w zakresie inwestowania i organizowania ruchu zgodnie
z kodeksem drogowym. Uchwała wywołuje skutki finansowe w postaci sporządzenia organizacji ruchu dla
drogi. Niezaliczenie tej drogi do kategorii dróg publicznych spowoduje zlikwidowanie przejazdu kolejowego
w ich ciągach przez PKP, co uniemożliwi dostęp do nieruchomości dla lokalnego społeczeństwa w dojeździe do
łąk.

Wobec powyższego zasadne jest zaliczenie tej drogi do kategorii dróg Gminnych wraz z ustaleniem ich
przebiegu.
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