
UCHWAŁA NR 314/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 sierpnia 2016r. 

 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446) w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.460, poz.774, poz.870, poz.1336, poz.1830, poz.1890, 
poz.2281; z 2016r. poz.770, poz.903), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Złotowskiego - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną zlokalizowaną na 
działkach o numerach geodezyjnych 2145 oraz 2276 obręb 0001 Jastrowie na terenie miasta 
Jastrowie. 

2. Droga przebiega od drogi krajowej nr 11 do terenu PRECON POLSKA Sp. z o.o.                   
W ciągu drogi zlokalizowane jest skrzyżowanie z torami kolejowymi (dz. nr 2267/10) i przejazd 
kolejowo-drogowy.  

3. Położenie i przebieg drogi wymienionej w ust.1 i 2 przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych.  
 
 

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.                     
z 2015r. poz.460 ze zm.) - do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone 
do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,                     
z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

Proponowana do zaliczenia droga to ulica miejska powstała na terenie zabudowy 
usługowej, produkcyjnej i budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Roosevelta                    
w Jastrowiu. Pełni ona funkcję drogi dojazdowej i zapewnia dostępność komunikacyjną do 
obiektów usługowych, produkcyjnych i mieszkalnych, a jednocześnie spełnia wymagania 
techniczne oraz warunki formalne przewidziane dla kategorii dróg gminnych. Zaliczenie drogi 
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych uporządkuje sieć ulic miejskich zarządzanych przez 
Gminę i Miasto Jastrowie oraz pozwoli na ich dalszą modernizację o kolejne elementy 
infrastruktury drogowej.  

Zgodnie z art.7 ust.2 powołanej wyżej ustawy - zaliczenie do kategorii dróg gminnych 
następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

W świetle art.10 ust.3 zd.2 tej ustawy - zaliczenie nie może być dokonane później niż do 
końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

 
Podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 


