
UCHWAŁA NR X/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Świdnickiego uchwala 
co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi powiatowej nr 2880D od miejscowości Żarów tj. od 
drogi gminnej 111896 do miejscowości Mrowiny ul. Wojska Polskiego (skrzyżowanie z ul. Szkolną), stanowiacą 
działki o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

1) nr 339 obręb Żarów,

2) nr 357obręb Żarów,

3) nr 261 obręb Żarów,

4) nr 383 obręb Żarów,

5) nr 391 obręb Żarów,

6) nr 520/2 obręb Mrowiny,

7) nr 168/2 obręb Mrowiny,

8) nr 169/2 obręb Mrowiny,

9) nr 168/3 obręb Mrowiny,

10) nr 454/1 obręb Mrowiny,

11) nr 454/2 obręb Mrowiny.

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) do
dróg gminnych zalicza się drogę o znaczeniu lokalnym, stanowiącym uzupełniającą się sieć dróg służących
miejscowym potrzebom.

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należą
sprawy tam wyraźnie wskazane oraz te, do których Rada Gminy została upoważniona odrębnymi przepisami.

W myśl art. 7 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) Rada
Gminy w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu zalicza drogę do kategorii dróg gminnych.
Pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 2880D od miejscowości Żarów tj. od drogi gminnej 111896 do
miejscowości Mrowiny ul. Wojska Polskiego (skrzyż. z ul. Szkolną) wynika z faktu, iż nie spełnia ona kryteriów
drogi powiatowej i służy wyłącznie miejscowym potrzebom, a ruch ogranicza się wyłącznie do lokalnego.

Kolejnym argumentem przemawiajacym za podjeciem uchwały jest fakt, iż w myśl art. 40 ustawy
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) zarządca drogi pobiera opłaty za
zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za urządzenia wbudowane w pas drogowy co zwiększy wpływy do budżetu
Gminy Żarów. W najbliższych latach planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i nowej sieci
wodociągowej w miejscowości Mrowiny. Przebieg w/w sieci zaprojektowany jest w przejmowanej drodze, czego
konsekwencją byłoby ponoszenie również przez Gminę Żarów na rzecz Starostwa Powiatowego opłat za
urządzenia wbudowane w pas drogowy.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia
uchwały.

Sporządził:

Wojciech Lesiak

Inspektor ds. dróg.
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