UCHWAŁA NR XVI/115/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na
terenie miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity:
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Kościerskiego
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Przejmuje się drogi powiatowe położone w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna do kategorii
dróg gminnych, o następujących numerach, nazwie i długości:
a) 2421G ul. Tadeusza Kościuszki /od ul. 8 Marca do ul. Marii Skłodowskiej – Curie/  0,240 km,
b) 2422G ul. 8 Marca  0,720 km,
c) 2423G ul. Świętojańska  0,263 km,
d) 2424G ul. Rynek  0,235 km,
e) 2425G ul. Gdańska  0,169 km,
f) 2426G ul. Dworcowa  1,600 km
g) 2427G ul. Marii Skłodowskiej – Curie  1,330 km,
h) 2428G ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców  0,196 km,
i) 2429G ul. Alojzego Piechowskiego /od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do Szpitala/  1,000 km,
j) 2430G ul. Klasztorna / od ul. Wojska Polskiego do ul. Długiej/  0,216 km,
k) 1931G ul. Strzelnica – Strzelecka – Józefa Wybickiego  1,990 km,
l) 2403G ul. Leśna  0,380 km.
§ 2. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych określonych w § 1 następuje z mocą od 1 stycznia 2012 r. pod
warunkiem pozbawienia tych dróg kategorii dróg powiatowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Zaliczania do kategorii dróg gminnych reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
w przepisach ogólnych rozdział 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115). Na podstawie art. 7 do dróg
gminnych zalicza się ulice 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. Zarząd
Powiatu Kościerskiego Uchwałą Nr …………. z dnia …………. 2011 r. zaopiniował pozytywnie propozycję
zaliczenia ulic Kościuszki, 8 Marca, Świętojańska, Rynek, Gdańska, Dworcowa, Skłodowskiej, Zgromadzenia
Księży Zmartwychwstańców, Piechowskiego, Klasztorna, Strzelecka, Strzelnica, Wybickiego, Leśna
w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna. Mając powyższe
na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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