
Projekt

z dnia  20 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 
z 2017r.  poz. 2222 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Łubniany
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę:

L.p. Miejscowość Nazwa
drogi

Nr działki Odcinek drogi Długość 
odcinka (km)

1. Kolanowice Dębowa 731/46, 692/46,
1135/41, 1137/41
k.m.6

na całym odcinku 0,350

2. Przebieg przedmiotowej drogi został określony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Łubniany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Gminy Łubniany

z dnia .................... 2018 r.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

W związku z dofinansowaniem budowy drogi ul. Dębowej w m. Kolanowice i zgodnie z zapisami programu
w brzmieniu: dofinansowaniu podlegają zadania realizowane na drogach publicznych zaliczonych do dróg
powiatowych lub dróg gminnych, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, wyjątek stanowią
zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do
użytkowania do jednej z wymienionych kategorii.

Ulica Dębowa nie była zaliczona do kategorii dróg gminnych, została wybudowana i oddana do użytkowania,
stąd konieczność zaliczenia w/w drogi do kategorii drogi gminnej.

Zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych „zaliczenie do kategorii dróg
gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu”.

Dnia 06.06.2018r. Wójt Gminy Łubniany zwrócił się do Zarządu Powiatu Opolskiego z prośbą o wydanie
opinii w terminie 21 dni w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych. Zgodnie
z art.7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych: niezłożenie opinii w przewidzianym terminie (21 dni) uznaje się
za akceptację propozycji. Wniosek Wójta Gminy Łubniany doręczony został 26.06.2018 i upłynął ustawowy
okres złożenia opinii.

Z uwagi na konieczność zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych przygotowano stosowny projekt
uchwały.

Sporządził:

Insp. ds. budownictwa

Joachim Świerc
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