
UCHWAŁA NR XXI / 121 / 2020
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2019 poz. 506 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami/, po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Kazimierskiego, wyrażonej w uchwale Nr 30/99/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., Rada Gminy 
w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 
stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przebieg dróg gminnych wymienionych w ust. 1 został określony na mapach stanowiących załączniki 
graficzne Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXI/ 121 /2020 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 
2068 z późniejszymi zmianami/ 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 zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy do kompetencji rady gminy należy 
zaliczenie danej drogi do kategorii dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz 
ustalenie przebiegu tej drogi. 
Zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy 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. 
Drogi gminne stanowią własność gminy (art. 2 a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). 
W art. 4 wyżej wymienionej ustawy zostało zdefiniowane pojęcie drogi, jest to budowla wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno- użytkową, przeznaczoną 
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 
Droga o nazwie „Sokolina, na dz. nr ewid. 135” położona jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
135 obręb Sokolina Droga o nazwie „Kolosy, na dz. nr ewid. 701 i 684” położona jest na działkach oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 701 obręb Kolosy i 684 obręb Kolosy. 
Droga o nazwie „Kolosy, na dz. nr ewid 245” położona jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
245 obręb Kolosy. 
Działki nr ewid. 135 obręb Sokolina oraz nr ewid. 701, 684 i 245 obręb Kolosy stanowią własność Gminy 
Czarnocin, na podstawie ksiąg wieczystych o numerach odpowiednio: KW KI1I/00040606/4 i KI1I/00040629/1. 
Wyżej wymienione drogi zostały wybudowane przed wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. z 2016 roku, poz. 124 z późniejszymi zmianami/. 
Podjęcie tej uchwały ma na celu uregulowanie stanu prawnego istniejących dróg, co umożliwi działania zgodne 
z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 roku poz. 2068 z późniejszymi zmianami/. 
Mając na względzie postanowienia art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy w Czarnocinie wystąpił pismem 
znak: BG.7210.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. do Zarządu Powiatu Kazimierskiego o wydanie opinii o zaliczeniu do 
kategorii dróg gminnych dróg pn.: Sokolina na dz. nr ewid. 135, Kolosy na dz. nr ewid. 701 i 684, Kolosy na dz. nr 
ewid. 245. 
W piśmie został wyznaczony termin zgłaszania opinii tj. 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania. 
Pismo zostało złożone do Zarządu Powiatu Kazimierskiego w dniu 08.01.2020 r. W dniu 11.02.2020 r. wpłynęła do 
Urzędu Gminy w Czarnocinie Uchwała Nr 30/99/2020 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. 
w której wniosek Gminy Czarnocin został pozytywnie zaopiniowany. Uchwała Nr 30/99/2020 Zarządu Powiatu 
Kazimierskiego z dnia 27.01.2020 roku stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. 
Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXI / 121/ 2020

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia  28.02.2020 r.

WYKAZ DRÓG GMINY CZARNOCIN ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

L.p. Nazwa drogi Przebieg drogi Długość
drogi 

1 2 3 4

1 Sokolina, na dz.
nr ewid. 135

Położenie  drogi:  działka  nr  ewid.  135  obręb
Sokolina.

Przebieg drogi: od drogi powiatowej Nr 0524T
Będziaki-  Kolonia  Kolosy-  Sokolina  przez
fragment  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym   135  obręb  Sokolina  do
ostatnich zabudowań.

106 m

2 Kolosy,  na  dz.
nr  ewid.  701  i
684

Położenie  drogi:  działki  nr  ewid.  701  i  684
obręb Kolosy.

Przebieg drogi: od drogi gminnej Nr 317009T
Kolosy- Gościniec, przez fragmenty działek nr
ewid.  701  i  684  obręb  Kolosy  do  ostatnich
zabudowań.

82 m

3 Kolosy,  na  dz.
nr ewid. 245

Położenie  drogi:  działka  nr  ewid.  245  obręb
Kolosy.

Przebieg drogi: od drogi powiatowej Nr 0526T
Będziaki-  Kolosy-  Kamienna-  Kocina,  przez
fragment działki nr ewid. 245 obręb Kolosy do
ostatnich zabudowań.

100 m

Razem 288 m
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