
U C H W A Ł A Nr 372/LXXII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid.3225/3, ul. Spółdzielczej do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; ze zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; ze zm.) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu
Gostynińskiego w Gostyninie, Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zalicza  się  do  kategorii  dróg  gminnych  drogę  o  znaczeniu  lokalnym  nie  zaliczoną
do innych kategorii,  położoną  na  działce  nr ewid. 3225/3,  ul. Spółdzielczą, stanowiącą
uzupełnienie  sieci  dróg  służących  miejscowym  potrzebom  o  przebiegu  od skrzyżowania
z ul. Armii  Krajowej  do  osiedla  mieszkaniowego  przy  ul. Spółdzielczej,  zgodnie
z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały oraz ustala się jej przebieg zgodnie
z tym załącznikiem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gostyninie
Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY  Nr 372/LXXII/2018
 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie  zaliczenia  drogi  położonej  na  działce  nr ewid. 3225/3,  ul. Spółdzielczej
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art.7 ust 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12) do dróg gminnych zalicza się
drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć
dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

 Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy do kompetencji Rady
Miejskiej należy zaliczenie danej drogi do kategorii dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu powiatu oraz ustalenie przebiegu tej drogi. 

Droga  położona  na   działce  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  numerem:  3225/3,
stanowiącej  własność  Gminy  Miasta  Gostynina,  której  przebieg  pokazano  na załączniku
graficznym  Nr 1 do  niniejszej  uchwały,  stanowi  obsługę  komunikacyjną  dla  osiedla
mieszkaniowego  przy  ul. Armii  Krajowej,  zabudowy  jednorodzinnej  oraz  osiedla
mieszkaniowego i zespołu garaży  przy ul. Spółdzielczej.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego Uchwałą Nr 481/2017 z dnia 12.12.2017 r. wyraził
pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych (załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały).

Zaliczenie  w/w  drogi  do  dróg  publicznych  pozwoli  na  nadanie  jej  numeru  przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz na stosownie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.




