
UCHWAŁA NR XLVI/421/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, wewnętrznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2016r. Dz. U. Nr 446 ze zm.) i art.7 ust.2 i 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. 
z 2016r. Dz.U. Nr 1440 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych zamiejskie drogi wewnętrzne, wyszczególnione 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych  w załączniku nr 1 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik nr 2 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/421/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Id: 5D2788F5-425B-45E0-B063-6D04CFCEBB05. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/421/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 3 sierpnia 2017 r.
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2016r. Dz. U. Nr 446) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawie nadawania ciągom komunikacyjnym kategorii dróg gminnych.

Mając na uwadze uporządkowanie problemu zarządzania drogami w Gminie Drezdenko,
przeanalizowano układ komunikacyjny nadając kategorię dróg gminnych ciągom komunikacyjnym
wymienionym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przyjęto zasadę, że kategorię drogi gminnej nadaje się ciągom komunikacyjnym istniejącym,
stanowiącym ulice zbiorcze, ulice lokalne, ulice dojazdowe, dojazdy i ciągi pieszo-jezdne, będące
ulicami przelotowymi, łączącymi drogi gminne.

W sprawie zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych publicznych uzyskano pozytywną opinię
Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego, wyrażoną w uchwale nr 195/2017 Zarządu Powiatu w dniu 20
lipca 2017r.
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