
 

 

UCHWAŁA NR IV/54/19 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z póź.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Dębickiego, Rada Gminy 

w Żyrakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną zlokalizowaną na dz. o nr ewid. gruntu 

1320/16, 1320/14, 1320/10, 1320/12, 1323/3, 1323/9, 1323/5, 1323/7, 1329/2, 1329/4, 1621/67, 1334/2, 

1334/4, 1340/3, 1340/7 położonych w miejscowości Mokre, o długości 167 m. 

2. Przebieg drogi gminnej przedstawiony jest na załączniku graficznym do niniejszej  uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 

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

Podkarpackiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Żyraków 

 

 

lic. Maria Bodzioch 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 2455
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UZASADNIENIE 

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Wyżej wymieniona 

kwalifikacja dotyczy drogi zlokalizowanej na dz. o nr ewid. gruntu: 1320/16, 1320/14, 1320/10, 1320/12, 

1323/3, 1323/9, 1323/5, 1323/7, 1329/2, 1329/4, 1621/67, 1334/2, 1334/4, 1340/3, 1340/7 położonych 

w miejscowości Mokre o długości `167 m i nawierzchni bitumicznej. Stanowi  ona dojazd do pól i zabudowy 

mieszkaniowej.  

Powyższa kwalifikacja wynika również ze zobowiązania zapisanego w § 5 ust. 4 umowy Nr PRDG-72/2018  

z dnia 15.11.2018 o przekazanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy 

przedmiotowej drogi w którym samorząd zobowiązuje się do zaliczenia wybudowanej drogi do kategorii dróg 

publicznych.  

Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez zarząd województwa 

podkarpackiego. 

W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną.  
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