
       PROJEKT 

UCHWAŁA NR ….  

 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …..  2021 r. 

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu Włocławskiego, uchwala się co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę będącą własnością gminy oznaczoną 

geodezyjnie nr 172, 173 położona w obrębie geodezyjnym obszar wiejski Szczkówek gm. 

Izbica Kujawska 

 § 2. Położenie i przebieg drogi wymienionych w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej 

załącznik nr1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr …..  

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …..    

 

 



     Uzasadnienie 

do projektu uchwały 

  

 

 w zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 

 Przedmiotowa droga posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełniającą sieć dróg 

służących miejscowym potrzebom. Zgodnie z art.7 ustawy o drogach publicznych zaliczenie 

drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady. 

 Droga wymieniona w uchwale stanowi drogę wewnętrzną gminy Izbica Kujawska.  

Burmistrz Izbicy Kujawskiej przesłał uchwałę do Zarządu Powiatu Włocławskiego o wydanie 

opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu 

Włocławskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę. 

 Podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi wewnętrznej gminy określonej w uchwale do 

kategorii dróg gminnych ma na celu uporządkowanie sieci drogowej oraz ujednolicenie 

utrzymania i zarządzania drogami, a także realizację przyszłych inwestycji w trybie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.). 

 Podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi wewnętrznej gminy określonych w uchwale do 

kategorii dróg gminnych ma na celu uporządkowanie sieci drogowej oraz ujednolicenia 

utrzymania i zarządzania drogami, a także realizację przyszłych inwestycji w trybie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687z póżn. zm.). 


