
UCHWAŁA NR XLVII/367/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych 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 r. z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 260.), 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przejmuje się drogę powiatową położoną w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna do kategorii 
dróg gminnych, o następującym numerze, nazwie i długości: 

a) 1931G ul. Strzelnica – Strzelecka – Józefa Wybickiego 1,990 km 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna 

§ 3. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej , dróg określonych w § 1 następuje z mocą od 1 stycznia 2014 r. pod 
warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi powiatowej. 

§ 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
Zaliczanie do kategorii dróg gminnych reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póź. zmianami). Na podstawie art. 7 cytowanej ustawy 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 drogi gminnej 
następuje w drodze uchwały Rady Miasta Kościerzyna pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi 
powiatowej, co nastąpiło Uchwałą Nr X/77/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 16 września 2011 r. 
w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Kościerskiego. 
Z uwagi na lokalne znaczenie ulic Strzelnica, Strzelecka i Józefa Wybickiego oraz ich przebieg w granicach 
administracyjnych miasta Kościerzyna podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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