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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zaliczenia drogi 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 2023 r. poz. 40) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693 z późn. zm. ) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną o długości 238,5 m, położoną na 
działkach w ewidencji gruntów i budynków numerami: 720/12, 720/22, 713/19, 3708/1, 3150/10, 3150/8, 
3150/6, obręb 0094 Zawadzkie – ul. Paderewskiego w Zawadzkiem. 

2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

z dnia 30 stycznia 2023 r.  
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Uzasadnienie  

Burmistrz Zawadzkiego w celu uregulowania statusu dróg na terenie gminy Zawadzkie przedkłada projekt 
uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 

Droga wyszczególniona w projekcie uchwały nie jest sklasyfikowana jako droga gminna, 
tj. nie została zaliczona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem do kategorii dróg gminnych na 
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z 
późn. zm.). Zaliczenie drogi ujętej w projekcie uchwały do kategorii dróg gminnych pozwoli na stosowanie 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, między innymi przy wydawaniu decyzji 
lokalizacyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu korzystania z dróg w sposób specjalny i niezwiązany 
z funkcjonowaniem drogi. Ponadto zaliczenie danej drogi do kategorii dróg gminnych zabezpiecza zarządcę 
drogi przed niewłaściwym korzystaniem z pasa drogowego przez podmioty, które bez uzyskania wcześniejszej 
zgody i warunków technicznych, naruszają pas drogowy, w tym daje możliwość nakładania przez zarządcę kar 
pieniężnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organ wystąpił 
o uzyskanie opinii Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 
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