
UCHWAŁA NR XXVII/265/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., nr 260, 
843, 1543), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zalicza się do kategorii dróg 
gminnych:

1) ul. Narcyzowa w Kowalewie Pom. - droga o dł. 214,0mb prowadząca po części działki geod. nr 198 oraz 
działce geod. nr 213 – obręb 03 Kowalewo Pomorskie,

2) ul. Konwaliowa w Kowalewie Pom. - droga o dł. 425,0mb prowadząca po części działki geod. nr 198 oraz 
działce geod. nr 214 – obręb 03 Kowalewo Pomorskie,

3) ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. - droga o dł. 1.210,0mb prowadząca po części działki geod. nr 7 – obręb 
03 Kowalewo Pom. oraz po części działki geod. nr 188 – obręb 02 Kowalewo Pom.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski
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UZASADNIENIE

Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych
kategorii, stanowiące uzupełniającąsieć dróg służącychmiejscowympotrzebom, z wyłączeniemdróg
wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21  marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., nr 260, 843, 1543) ustalenie przebiegu
istniejącychdróg gminnychnastępuje w drodze uchwały rady gminy.

Ulice wykazane w uchwale nie zostały zaliczone do żadnej z trzech pozostałych kategorii
dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych). Propozycja zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnychzostała przedstawiona Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Postanowieniemznak OR.DD22.106.893.2014 z dnia 03.02.2014 r. (data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim – 06.03.2014 r.) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
zaopiniował pozytywnieprzedstawioną propozycję.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. 2013 r.,
nr 594 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnychi niektórych innychaktów prawnych (tj. Dz. U. 2011, nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),
uchwała jako akt prawa miejscowegopodlega ogłoszeniuw wojewódzkimdziennikuurzędowym.

Wobec spełnieniawymogów formalnychpodjęcie uchwały staje się zasadne.
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