
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/175/20 

RADY GMINY JEŻOWE 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068) 

i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada 

Gminy Jeżowe uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogę wewnętrzną na terenie Gminy Jeżowe 

w miejscowości Groble, obręb ewidencyjny Groble, położoną na działkach nr ewid. 1283/20, 1283/47, 

1283/41, 1283/44.  

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Marian Koc 
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WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 maja 2020 r.
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Uzasadnienie 

Nieruchomość położona w miejscowości Groble, obręb ewidencyjny Groble oznaczona jako działki 

numer 1283/20 o pow. 0,7073 ha, 1283/47 o pow. 0,0056 ha, 1283/41 o pow. 0,0026 ha, 1283/44 o pow. 

0,0036 ha, objęta prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku księgą wieczystą TB1N/00044338/4 

w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Niżańskiego oznaczona jest jako droga. Stan 

prawny ww. drogi jest uregulowany, w całości stanowi własność Gminy Jeżowe. 

W terenie jest to droga wewnętrzna dojazdowa do nieruchomości zabudowanych oraz licznych działek 

budowlanych. Stanowi uzupełnienie sieci dróg i połączenie między drogą wojewódzką, a drogą powiatową. 

Posiada znaczenie lokalne. 

Podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych uporządkuje sprawy związane 

z zarządzaniem, utrzymaniem sieci drogowej, a także umożliwi korzystanie z zewnętrznych środków 

przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych. 

Powołany w osnowie uchwały art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o  samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) stanowi, iż do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. 

Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 2  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.  

U. 2018 poz. 2068) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu Niżańskiego pismem z dnia 05.03.2020 znak ZDP.AP.411.4.2020 wyraził pozytywną 

opinię w sprawie zaliczenia przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych. 
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