
 

 

UCHWAŁA Nr  321/XLIII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 24  lutego  2022 roku 

 

 

w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 

6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność 

Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 ,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z póżn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Powiatu Gostynińskiego Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym                         

nie zaliczoną do innej kategorii dróg położoną na nieruchomościach oznaczonych numerem 

ewidencyjnym działek:   6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6  

zlokalizowaną w obrębie drogi powiatowej ulicy Kolonia a terenem kolejowym zamkniętym. 

 

§ 2 

 

 Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, zgodnie z oznaczeniem na mapie 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stosowanie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                

o samorządzie gminnym). Do takich spraw należy zaliczenie dróg o znaczeniu lokalnym,                          

do kategorii dróg gminnych, które nie zostały zaliczone do żadnej innej kategorii oraz ustalenie                  

ich przebiegu. Zaliczenie do dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy                                 

po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                

o drogach publicznych – t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.). Ustalenie przebiegu 

istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia                 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t. j. Dz. U.              

z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm. do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 

niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg  służącym miejscowym 

potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

 Zarząd Powiatu Gostynińskiego Uchwałą Nr 527/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. wyraził 

pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o numerze 

ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6. 

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


