
UCHWAŁA NR XL/391/2021 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej 
na terenie Gminy Sandomierz 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art.7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1376), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
w Sandomierzu uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Brzoskwiniową, zlokalizowaną na działkach  nr 
ewid. 54/1, 54/25, 54/26, 54/4, 55/9, 56/6, 54/7, 55/12, 55/13, 56/9, 57/9, 59/1, 54/10, 55/16, 56/12, 
59/4, obręb 0004 Poscaleniowy stanowiących własność gminy Sandomierz. 

§ 2.  

Przebieg drogi gminnej wymienionej w §1 został określony w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XL/391/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn.zm.) do kompetencji rady gminy należy zaliczenie danej 
drogi do kategorii dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz 
ustalenie przebiegu tej drogi. 

W myśl art. 1 ustawy o drogach publicznych 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. 
Przedmiotowa droga – ul. Brzoskwiniowa obejmuje działki nr ewid. 54/1, 54/25, 54/26, 54/4, 55/9, 
56/6, 54/7, 55/12, 55/13, 56/9, 57/9, 59/1, 54/10, 55/16, 56/12, 59/4. Zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych ma na celu pełne uregulowanie stanu prawnego istniejącej drogi, co umożliwi działania 
zgodne z ustawą o drogach publicznych, a więc wprowadzenie do ewidencji dróg gminnych, 
okresowe kontrole stanu technicznego oraz właściwe jej oznakowanie. Ponadto umożliwi Gminie 
Sandomierz ubieganie się w perspektywie kolejnych lat o dofinansowanie w zakresie przebudowy 
i remontów. Będzie to również sprzyjało podjęciu działań dla podwyższenia parametrów 
technicznych tej drogi, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu  
użytkowników drogi. 

Mając na względzie postanowienia art. 7 ust. 2 i 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Zarządu Powiatu 
Sandomierskiego o wydanie stosownej opinii w sprawie zaliczenia tej drogi do kategorii dróg 
gminnych. Zarząd Powiatu Sandomierskiego wyraził pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia 
przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych publicznych. Uwzględniając powyższe, wobec 
spełnienia procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami, podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione. Kolejnym etapem, po wejściu w życie niniejszej uchwały, będzie wystąpienie do 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o nadanie drodze numeru i umieszczenie 
w ewidencji dróg gminnych publicznych.
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