
PROJEKT NR 6 

 

 

Uchwała nr ………...../2016 

Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia       

 

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 

 

 

        Na podstawie art. 7 ust. 2,  art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                             

o drogach publicznych  (jednolity tekst – Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku, 

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, uchwala co następuje:  

 

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące ulice w Giżycku:  

1. ul. Batorego – działki geod. nr: 1173; 95/2, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

2. ul. Drzymały – działki geod. nr: 117; 60/21; 63/7; 63/9; 60/19, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

3. ul. Działkową – działki geod. nr: 134; 1003, część działki geod. nr 186/1, obręb geodezyjny                    

0003 Giżycko, 

4. ul. Kopernika – działki geod. nr: 454; 455/6, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

5. ul. Koszarową – działka geod. nr 143, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

6. ul. Krzywą – działka geod. nr 562, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

7. ul. Kwiatową – działka geod. nr 342, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

8. ul. Łąkową – działki geod. nr: 602; 978; 608/1, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

9. ul. 3 Maja – działki geod. nr: 582; 602, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

10. ul. Mazurską – działka geod. nr 155, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

11. ul. Nowogródzką – działki geod. nr: 135; 268/1; 239; 1002; 848; 880; 824/31,obręb geodezyjny 

0003 Giżycko, 

12. ul. Okrzei – działka geod. nr: 440, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

13. ul. Perkunowską – działka geod. nr 471; część działki geod. nr 1021; część działki geod.                                        

nr 529, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

14. ul. Piaskową – działki geod. nr: 413; 415/2, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

15. ul. Pocztową – działka geod. nr 462, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

16. ul. Polną – działka geod. nr 672, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

17. ul. Rybacką – działki geod. nr: 385; 87/8; część działki geod. nr 87/5; część działki geod. nr 376/1, 

obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

18. ul. Sadową – działki geod. nr: 121/2; 169, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

19. ul. Sikorskiego – działki geod. nr: 433; 432; 437/15, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

20. ul. Wiejską – działki geod. nr 886/2, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

21. ul. Wilanowską – działka geod. nr 110; część działki geod. nr 58; działka geod. nr 111,              

obręb geodezyjny 0002 Giżycko, 

22. ul. Wodną – działki geod. nr: 628; 618/4; część działki geod. nr 619/2, obręb geodezyjny                          

0002 Giżycko, 

23. ul. Zakole – działka geod. nr 341, obręb geodezyjny 0003 Giżycko, 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.            

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia: ul. Batorego, ul. Drzymały, ul. Działkowej, ul. Kopernika,               

ul. Koszarowej, ul. Krzywej, ul. Kwiatowej, ul. Łąkowej, ul. 3 Maja, ul. Mazurskiej, ul. Nowogródzkiej, 

ul. Okrzei, ul. Perkunowskiej, ul. Piaskowej, ul. Pocztowej, ul. Polnej, ul. Rybackiej, ul. Sadowej,  

ul. Sikorskiego, ul. Wiejskiej, ul. Wilanowskiej, ul. Wodnej, ul. Zakole, do kategorii dróg gminnych 

do kategorii dróg gminnych:  

 wcześniej drogi były drogami powiatowymi,  

 Uchwała Nr 190.2016 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie wyrażenia 

opinii o zaliczeniu ulic w Giżycku do kategorii drogi gminnej. 

 drogi o znaczeniu lokalnym, stanowią uzupełnienie sieci dróg powiatowych w wybranych częściach  

miasta,  

Wszystkie przedstawione aspekty związane są z miejscowymi potrzebami i ww. drogi powinne mieć, 

kategorię dróg gminnych.    

 

Opracował: 

Marcin Wójcik  

podinspektor 

 

 
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg 

służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.  

 

Art. 7a. 1. Organy właściwe w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg, przekazując propozycje zaliczenia do kategorii 

lub propozycje ustalenia przebiegu dróg, wyznaczają termin do przedstawienia opinii, o których mowa w art. 5–7. Wyznaczony termin 

zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania.  

2. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji.  

 

Art. 10. 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. 


