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UCHWAŁA NR LVII/.../2022 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2, 3, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kościerskiego Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza 
Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Leśną w Kościerzynie: odcinek od skrzyżowania z ul. 
Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta, zlokalizowaną na działkach o numerach 15/18 obręb 
06 Kościerzyna – Miasto oraz 5/3, 5/6, 264/3, 264/4, 264/5, 19/2, 321/2, 18/4, 18/6, 16/2, 2/7, 1/10, 17/2, 13/2, 
7/7, 7/9, 274/10, 6/8 obręb 07 Kościerzyna - Miasto. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik do uchwały Nr LVII/.../2022

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 września 2022 r.
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Uzasadnienie 

Uchwała ma na celu zaliczenie ul. Leśnej w Kościerzynie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza 
Kościuszki do granic administracyjnych miasta, do kategorii dróg gminnych w związku z rozpoczętą procedurą 
przez Radę Powiatu Kościerskiego pozbawienia tego odcinka drogi kategorii drogi powiatowej. Odcinek tej 
drogi leży w granicach administracyjnych Miasta Kościerzyna. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 

Propozycja Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zaliczenia ww. drogi do kategorii dróg gminnych 
została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Kościerskiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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