
Projekt 
 
z dnia 29 września 2021 r.            
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg publicznych gminnych 
i określenia ich przebiegu 

Na podstawie art. 7 ust. 2, w związku z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) Rada Miejska w Gogolinie, po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego, uchwala co następuje: 

§ 1. Do kategorii dróg publicznych gminnych zalicza się następujące dotychczasowe drogi powiatowe: 

1) drogę Nr 1832 O - ul. Kościelna w Choruli; 

2) drogę Nr 1831 O - ul. Kamiennna w Gogolinie (odcinek od ul. Malińskiej do obwodnicy Karłubca); 

3) drogę bez numeru - ul. Malińska w Gogolinie (odcinek od wiaduktu do drogi wojewódzkiej Nr 424). 

§ 2. Położenie i przebieg dróg, wymienionych w § 1, został określony na mapach, stanowiących załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 
 
 
 

Piotr Czok 
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Droga Nr 1832 O - ul. Kościelna w Choruli 

 

  

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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Droga Nr 1831 O - ul. Kamiennna w Gogolinie (odcinek od ul. Malińskiej do obwodnicy Karłubca) 
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Droga bez numeru - ul. Malińska w Gogolinie (odcinek od wiaduktu do drogi wojewódzkiej Nr 424) 
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Uzasadnienie 

Podstawa prawna uchwały: 

Zgodnie z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.):  

1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej 
do odpowiedniej kategorii. 

2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii. 

3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest 
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie 
nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku 
następnego. 

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 
gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Stan faktyczny : 

Drogi, o których mowa w przedmiotowej uchwale nie spełniają definicji dróg powiatowych zawartej w art. 6a 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiąc jednak uzupełnienie lokalnej sieci dróg gminnych, służącej 
miejscowym potrzebom. Zmiany kategorii dróg uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu  Krapkowickiego. 
Rada Powiatu krapkowickiego jednocześnie ma zamiar podjąć uchwałę w sprawie pozbawienia ww. dróg 
kategorii drogi powiatowej. 

Skutki finansowe uchwały: 

Uchwała wywołuje skutki finansowe, które związane są z kosztami utrzymania i remontów bieżących dróg. 
Środki na ten cel będą corocznie zabezpieczane w budżecie gminy.
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