Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002).
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) drogę zlokalizowaną na działce nr 28/124 obręb 165, od skrzyżowania z ul. Martyniaków
do skrzyżowania z ul. Energetyków,
2) drogę Plac św. Jana na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania
z ul. Mickiewicza zlokalizowaną na działkach nr 244/3, 244/5 i 209/26 obręb 257.
2. Ustala się przebieg dróg wymienionych w ust. 1 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016r.
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Uzasadnienie
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do
kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, nie zaliczone do innych kategorii, a stanowiące
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Za drogę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych ustawodawca uznał budowlę wraz
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość technicznoużytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
Ze względu na funkcje pełnione w sieci drogowej drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie:
- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.
Ponadto kategoria drogi publicznej może być nadana tylko takiej drodze (w takich granicach), która
zajmuje nieruchomość stanowiącą własność publiczną, nieobciążoną prawem użytkowania
wieczystego na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu,
który
z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej przez daną drogę
np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości
stanowiące własność gminną.
Na terenie Gminy Miasta Jaworzna na działkach nr 28/124 obręb 165 oraz na działkach nr 244/3,
244/4, 244/5 i 209/26 obręb 257 funkcjonują odcinki dróg o znaczeniu lokalnym niezaliczone
do kategorii dróg publicznych.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże
się z koniecznością wydatkowania dodatkowych środków z budżetu miasta oraz zmiany zatrudnienia.
Jaworzno, 4 sierpnia 2016 r.
Opracował: Tomasz Bachowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
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