UCHWAŁA NR L/324/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1256N Dębień – Rumian- Lewałd Wielki
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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Ostródzie, Rada Gminy
Dąbrówno uchwala, co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Dąbrówno zalicza się dotychczasową drogę
powiatową Nr 1256N Dębień – Rumian- Lewałd Wielki o długości 430 m położoną na terenie Gminy
Dąbrówno.
§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1, oznaczona została na mapie stanowiącej załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r..

Przewodniczący Rady Gminy
Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/324/22
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 września 2022 r.

UZASADNIENIE
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.) stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych, natomiast ust. 2 stanowi, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Art. 10 ust. 3 tej ustawy stanowi,
że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej
drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego
kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Przedmiotowa droga położona jest poza ciągami dróg łączących siedziby gmin i powiatu przez co
nie spełnia definicji drogi powiatowej zwartej w ustawie o drogach publicznych. Jest to droga o znaczeniu
lokalnym, służąca miejscowym potrzebom.
W dniu 21 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu w Ostródzie pozytywnie zaopiniował zaliczenie do
kategorii dróg gminnych drogi Nr 1256N Dębień – Rumian – Lewałd Wielki o długości 430 m.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

