UCHWAŁA NR RGK.0007.156.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na
podstawie
art. 7 ustawy
z dnia
21 marca
1985 r.
o drogach
publicznych
(Dz.U.
z 2020 r. poz. 470) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 389/2021 Zarządu
Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 października 2021 r.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii publicznych dróg gminnych ulicę:
Nazwa ulicy

Miejscowość

Wiejska

Lisi Ogon

Obręb
geodezyjny
Lisi Ogon

Gmina

Długość

Nr działek

Białe Błota

245 m

119

§ 2. Położenie i przebieg drogi określonej w § 1 przedstawiono na załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota
Jacek Grzywacz
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Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.156.2021
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) do kompetencji Rady Gminy należy zaliczenie danej drogi do kategorii
dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz ustalenie przebiegu tej drogi.
W myśl art. 1 ustawy o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej
ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Droga
stanowiąca ulicę Wiejską w miejscowości Lisi Ogon oznaczona została symbolem KD-L jako droga
publiczna lokalna, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lisi Ogon
Południe”, na mocy uchwały Nr RGK.0007.153.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019
roku. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ma na celu pełne uregulowanie stanu prawnego istniejącej
drogi. Nadanie tej drodze statusu drogi publicznej jest związane z jej planowaną budową drogi na odcinku
około 300 mb oraz zapisami zawartej umowy z podmiotem prywatnym (Inwestorem), zgodnie z którymi
organ jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi
do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych. Budowa drogi zostanie wykonana z środków prywatnego Inwestora, zgodnie z art. 16 ust. 1
ustawy o drogach publicznych.
Mając na względzie postanowienia art. 7 ust. 2 i 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Wójt Gminy Białe Błota wystąpił do Starosty Bydgoskiego o wydanie stosownej opinii
w sprawie zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu Bydgoskiego uchwałą nr
389/2021 z dnia 27 października 2021 r. wyraził pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia przedmiotowej
drogi do kategorii dróg gminnych publicznych. Uwzględniając powyższe, wobec spełnienia procedur
przewidzianych obowiązującymi przepisami, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
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