Uchwała Nr …/…/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020 r. poz. 713 poz. 1378) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470) poz. 1087, poz. 471, poz. 2339 Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021
r. poz. 54, poz. 720) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sztumskiego, Rada Miejska w
Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę określoną w wykazie stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały.
2. Przebieg drogi wymienionej w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do
innych kategorii, a stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.
Uznanie drogi jako drogi gminnej stwarza możliwości korzystania z przepisów ustawy o drogach
publicznych (prowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, prowadzenia nadzoru
przewidzianego dla dróg publicznych, wprowadzenie numeracji dróg). Zarząd Powiatu
Sztumskiego, pozytywnie zaopiniował zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii gminnych dróg
publicznych. Droga ta stanowi uzupełnienie istniejącej w gminie sieci drogowej, jest drogą
ogólnodostępną, niezaliczoną obecnie do kategorii dróg gminnych, w myśl przepisów ustawy
o drogach publicznych. Podjęcie uchwały ma na celu przede wszystkim pełne uregulowanie stanu
prawnego istniejącej drogi, co umożliwi działania zgodne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, a więc przede wszystkim wprowadzenie do ewidencji dróg gminnych,
okresowe kontrole stanu technicznego oraz właściwe jej oznakowanie. Droga uzyskała pełne
parametry techniczne oraz ciągłość na całym odcinku po przebudowie zakończonej w czerwcu 2020
roku. Przebudowa poprawiła parametry technicznych tej drogi, co przyczyniło się do zwiększenia
bezpieczeństwa, oraz poprawy komfortu przejazdu użytkowników drogi. Uwzględniając powyższe,
wobec spełnienia procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami podjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …/…./2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia … czerwca 2021 r.

Lp.

1

Nr
Powierzch Długość w km
geodezyjny
nia w (m²)
działki, obręb
Minięta od
Obręb
19 642 m² 2,806 km
drogi
Minięta:
Powiatowej
25/2, 23,
nr 3112G, do 20/4,
skrzyżowania Obręb
z drogą
Morany:
Powiatową
327/4, 327/6,
3100G w
327/8, 220,
obrębie
215, 217, 249,
Morany
Przebieg
drogi

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr …/…./2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia … czerwca 2021 r.

