
UCHWAŁA NR XXII/134/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 października 2008 r. 

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) w związku z art.7 ust.1 
i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.15, Nr 
23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz  z 2008 r. Nr 54, poz. 326), po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Toruńskiego, uchwala się, co następuje: 
                                                        

        § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na terenie miasta ChełmŜy ulicę PlaŜową na 

odcinku od ulicy Kościuszki do brzegu Jeziora ChełmŜyńskiego o długości 182 m. 

 

        § 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

                                               

        § 4. Uchwała   wchodzi   w   Ŝycie   po   upływie   14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

 

                Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
                                                                                        

          Janusz Kalinowski 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do uchwały nr XXII/134/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 
 

        Zgodnie z art.7 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14, 

poz. 60 z późniejszymi zmianami) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 

nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg słuŜących miejscowym 

potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych 

następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Przebieg dróg gminnych ustala organ wykonawczy gminy.   

        Droga wymieniona w załączniku do uchwały zarządzana jest przez Burmistrza Miasta 

ChełmŜy. Poddawana jest remontom oraz utrzymywane jest oznakowanie pionowe. Stanowi  

niezbędną drogę pozwalającą na prawidłową komunikację dla mieszkańców miasta. Oprócz 

wymienionej drogi gminnej na terenie miasta ChełmŜy występują równieŜ drogi o wyŜszej 

kategorii jak drogi powiatowe i wojewódzkie, którymi zarządza zarząd dróg powiatowych i 

wojewódzkich. Występują równieŜ drogi nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych 

w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, które są drogami wewnętrznymi.  

        Podjęcie uchwały przez radę gminy o zaliczeniu wymienionej drogi do kategorii dróg 

gminnych w powiązaniu z drogą gminną tj. ulicą Kościuszki łączącą się z drogą zaliczoną do 

kategorii dróg wojewódzkich tj. ul. Toruńską pozwoli na utrzymanie prawidłowej 

komunikacji .  

  


