
UCHWAŁA NR XXXIII/272/2014
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 
Kazimierskiego wyrażonej w uchwale Nr 64/181/2014 z dnia 20 marca 2014 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych: 

1) drogę pod nazwą Kaczkowice w stronę Jankowic położoną na działce nr 234/2 w obrębie nr 7 Kaczkowice, gm. 
Bejsce; 

2) drogę pod nazwą Uściszowice Legatka położoną na działce nr 33 w obrębie nr 16 Uściszowice, gm. Bejsce; 

3) drogę pod nazwą Uściszowice Parcelacja położoną na działkach nr 110/2 oraz nr 65 w obrębie nr 
16 Uściszowice, gm. Bejsce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Stanisław Marzec
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Uzasadnienie
Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do 
kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 
powiatu. Drogi wykazane w uchwale nie były zaliczone do żadnej z trzech pozostałych kategorii dróg publicznych 
(krajowych, wojewódzkich, powiatowych). Zwrócono się do Zarządu Powiatu Kazimierskiego o wyrażenie opinii 
o zaliczeniu wymienionych w uchwale dróg do kategorii dróg gminnych. Opinia Zarządu Powiatu jest pozytywna.. 
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
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