
 
U C H W A Ł A Nr 351/XLVIII/2022 

 
Rady Miejskiej w Gostyninie 

 
z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 
 

w sprawie:  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej 
zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/14, 
3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 
4205/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina 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 (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1, 2, 3  ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii 
Zarządu Powiatu Gostynińskiego, Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym nie 
zaliczoną do innej kategorii dróg położoną na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 
3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 
4203/6, 4205/3 zlokalizowaną w obrębie drogi wojewódzkiej ulicy 18 Stycznia a drogą 
gminną ulicy Mikołaja Kopernika. 

2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z oznaczeniem 
na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 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 
 
 

Andrzej Hubert Reder 
 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do U C H W A Ł A Nr 351/XLVIII/2022 
 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 
 

 
 

w sprawie:  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej 
zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/14, 
3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 
4205/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 

 
 

Na podstawie art.7 ust 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2021 poz. 1376), 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  działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3337/38, 
3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 
4203/6, 4205/3 stanowiącymi własność Gminy Miasta Gostynina, której przebieg pokazano 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowi obsługę komunikacyjną dla 
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Sosnowej. 
 Zarząd Powiatu Gostynińskiego Uchwałą Nr 594/2022 wyraził pozytywną opinię 
w przedmiocie zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 


