
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 

Tel.: (077) 4064400, Faks (077) 4064444

I • "  w THTi^cTnu.'Sr-o/'h 
|

Zdzieszowice, dn. 16.04.2014 r.

ZP.0004.04.2014.MN L i 2014 -04“ 1 8

O  • L

Pani Monika Wąsik-Kudla 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia je j przebiegu.

N a podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 

Rady Miejskiej po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Rada Miejska zalicza do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym, stanowiącą 

uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom oraz ustala jej przebieg. Nadanie 

odpowiedniej kategorii stanowi cel prawidłowego administrowania przedmiotową drogą.

Droga zlokalizowana na działkach nr 448 i 234 w miejscowości Januszkowice jest łącznikiem 

między drogą wojewódzką nr 423 (ul. Wolności) a wsią Raszowa. Łączy ona dwie miejscowości, 

dwie gminy.

Powyższa droga spełnia wiele funkcji:

dojazd do stacji PKP, z której korzystają uczniowie, studenci i osoby dojeżdżające do pracy 

jako pasażerowie pociągów kursujących na trasie: Gliwice - Opole; 

dojazd do działek rolnych;

dojazd do drogi powiatowej nr 1068 na trasie Kędzierzyn-Koźle -  Strzelce Opolskie,

Uzasadnienie do projektu uchwały



trasa objazdowa dla mchu pojazdów w przypadku zablokowania przejazdu drogi 

wojewódzkiej nr 423 na trasie Krapkowice -  Kędzierzyn-Koźle spowodowanych remontem 

lub awarią drogi, wypadkiem drogowym, przebudową pasa drogowego, a także w czasie 

powodzi i podtopień części ww. drogi.

Po zaliczeniu drogi do kategorii dróg publicznych gminnych, otrzyma ona numer, który 

zostanie zatwierdzony przez Marszałka Województwa.

Powyższa droga uzyskała pozytywną opinię Zarządu Powiatu Krapkowickiego. W załączeniu 

mapka podglądowa z przebiegiem drogi.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. Biuro Rady Miejskiej,

3. a/a.
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Projekt

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18ust.2pk t 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 u s t 2 i 3 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, zmiany: poz. 843, poz. 
1543), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§1 . Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o długości 1,081 km, zlokalizowaną na działkach nr 
448 i 234, obręb wsi Januszkowice, stanowiącą własność Gminy Zdzieszowice.

§ 2. Ustala się przebieg drogi, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem mapowym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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