
PROJEKT

Uchwala nr. 2019
Rady Miejskiej W Giżycku
z dnia 2019 r.

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 2018 ij., poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska
w Giżycku, Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, uchwala co następuje:

~ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ul. Traugutta w Giżycku od skrzyżowania z Al. I Mąja do
skrzyżowania z ul. Kętrzyńskiego (działka geod. nr 5 15, obręb geodezyjny 0002 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 2020 roku.
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U z a s a cl n i e n i e

Podjęcie uchwaly w sprawie zaliczenia ul. Traugutta do kategorii dróg gminnych:
wcześniej droga była drogą powiatową,
Uchwała Nr 517.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 września 2018 r., w sprawie
wyrażenia opinii o zaliczeniu ulicy w Giżycku do kategorii dróg gminnych.
droga o znaczeniu lokalnym, stanowi uzupełnienie sieci dróg gminnych w części miasta,

o na podstawie Porozumienia z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania
pn.: „Yrzebudowa drogi powiatowej nr 4467N (ul. Traugutta w Giżycku, na odcinku od al. I Mąja
do ul. Pionierskiej)” oraz Uchwały Nr LVIII/1 18/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
24 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
— Miasto udzieliło pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 550 000,00 zł.

Wszystkie przedstawione aspekty związane są z miejsco\vymi potrzebami i ww. droga powinna mieć,
kategorię drogi gminnej.

Opracował: ~
MaicinWojcik
podinspektoi /

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Art. 7. 1 Do dróg gminnych zaliczą się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniąjącą 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 gminn\”cll następuje w drodze uchwaly rady gminy.

Art. 7a. I. Organ\ wlaściwe „v sprawach zaliczenia do kategorii ustalenia przebiegu dróg, przekazując propozyce zaliczenia do
kategorii lub propozycje ustalenia przebiegu dróg. wyznaczają termin do przedstawienia opinii. o których mowa w art. 5—7.
Wyznaczony termin zglaszania opinii nic może h\”ć krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania.
2. Niezlożenie opinii w prze\vidzianym terminie uznąje się za akceptację propozycji.

Art. 10. I. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ „vlaściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej
kategorii.
2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się „V trybie wlaściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
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sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozha”\ ienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca
trzeciego kwartalu danego roku. z mocą od dnia I stycznia roku nastepnego.


