
DRUK NR 11/XV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm. ) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Gryfińskiego uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi wewnętrznej po przebudowie, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 9 Maja - droga powiatowa nr 1472Z - do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej - droga 
powiatowa nr 1356Z - w Gryfinie zlokalizowana na działce nr 1/28 obręb 4 miasta Gryfino - ul. 
Kolejowej.

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 listopada 2019 r.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość drogowa stanowiąca część ulicy Kolejowej w Gryfinie usytuowana

jest w centrum Gryfina od skrzyżowania z ul. 9 Maja - droga powiatowa – do skrzyżowania

z ul. Armii Krajowej - droga powiatowa, stanowiącej własność Gminy Gryfino. W/w drogę – część

ul. Kolejowej – zamierza zaliczyć się do kategorii drogi publicznej gminnej, przebieg zgodnie

z załącznikiem graficznym. Ulica Kolejowa przebiega przez działkę nr 1/28, obręb miasta Gryfino

4 i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza droga

stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Przedmiotowe zamierzenie

zakwalifikowania części ul. Kolejowej w Gryfinie do kategorii dróg publicznych gminnych zostało

wysłane do Zarządu Powiatu w Gryfinie, który w ustawowym terminie nie wydał decyzji

kończącej postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) oraz nie wniósł

sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych, zakwalifikowanie w/w ulicy do kategorii

dróg gminnych, jest w pełni uzasadnione.
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