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UCHWAŁA Nr …./…../20 
RADY MIEJSKIEJ  W  USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ……………….. 2020 r. 
 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Bieszczadzkiego, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę wewnętrzną stanowiącą połączenie 

komunikacyjne między ulicą Rzeczną – PCK – Strwiążyk o nr 119213R a ulicą Witolda 

Gombrowicza o nr 119214R, zlokalizowaną na działkach o nr ewid. gruntu 609/2, 607/1, 

602/19, 558/2, 557/4, 552/20, 554/11 i 552/15, położoną w miejscowości Ustrzyki Dolne 

na terenie gminy Ustrzyki Dolne.   
 

§ 2. 

Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
Do Uchwały nr ….. / …. /20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia ………….. 2020 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 
W przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej mają zastosowanie 

przepisy art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.                 
z 2020 poz. 470 z późn. zm.) w myśl których: 

• Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom              
z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

• Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  

 
W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                   

o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.) uzyskano pozytywną opinię 
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego.  

 
Nadanie kategorii drogi publicznej wymienionej w projekcie uchwały drodze 

wewnętrznej podyktowane jest potrzebą spełnienia warunku w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem przez Gminę Ustrzyki Dolne na jej przebudowę jak również potrzebą 
zapewnienia egzekwowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nadmienić należy, że 
droga przebiega w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i Zespołu Basenów „Delfin”  
o dużym natężeniu ruchu. 

Przebudowa ulicy na odcinku od ulicy PCK do ul. Jagiellońskiej posiadająca 
status drogi wewnętrznej została zakończona w 2019 roku. Na zadanie uzyskano 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zgodnie z art.30 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych cyt.: 
„W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest 
droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie 
zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy                  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia 
zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania zgodnie z art. 29 ust. 2.” 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16791834?cm=DOCUMENT

