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UCHWAŁA NR ........./22 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, poz. 1005, poz. 1595 oraz z 2022 r. 
poz. 32, M.P. z 2021 r. poz. 876), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego, 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi położone w granicach 
administracyjnych gminy miasto Kołobrzeg: 
1) ul. Jagiellońska - droga położona na dz. nr 22/6 obręb 12 od ul. Alei Kolejowej do 

ul. Okopowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 
2) część ul. Szarych Szeregów położonej na dz. nr 175/15 obręb 11 od ul. Jedności 

Narodowej do ul. Św. Maciej zgodnie z załącznikiem nr 2, 
3) ul. Świętego Macieja – droga położona na dz. nr 163/1, 164/2, 163/5, 165/2, 175,37, 

175/50, 225/19 obręb 11 oraz dz. nr 10/5 i 122/20 obręb 18 od ul. Mazowieckiej 
do skrzyżowania z ul. Żurawia zgodnie z załącznikiem nr 3, 

4) ul. Longinusa Podbipięty położona na dz. nr 445 obręb 16 od ul. Michała Kazimierza 
Radziwiłła do ul. Michała Włodyjowskiego zgodnie z załącznikiem nr 4, 

5) ul. Michała Kazimierza Radziwiłła położona na dz. nr 451 obręb 16 od ul. Jana 
Sobiepana Zamoyskiego i granicy dz. nr 452 do ul. 6 Dywizji Piechoty zgodnie 
z załącznikiem nr 5, 

6) ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego położona na dz. 450 obręb 16 od ul. Michała 
Kazimierza Radziwiłła do ul. Longinusa Podbipięty zgodnie z załącznikiem nr 6. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydent Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.      
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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Załącznik nr 6 

do Uchwały nr ………./………./2022r. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ………………………………. 2022r. 
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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, poz. 1005, poz. 1595) 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. 
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom 
z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 
Uchwała dotyczy zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg wymienionych w jej treści. 
Lokalizacje i ich przebiegi zostały przedstawione na załącznikach graficznych. Drogi te 
stanowią uzupełnienie istniejącej na terenie gminy sieci drogowej, są drogami 
ogólnodostępnymi, niezaliczonymi obecnie do innych kategorii dróg, w myśl przepisów 
ustawy o drogach publicznych. 
Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych uzyskało pozytywną opinię Zarządu Powiatu 
w Kołobrzegu. 
Podjęcie uchwały ma na celu przede wszystkim pełne uregulowanie stanu prawnego 
istniejących dróg, co umożliwi działania zgodne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, a więc przede wszystkim wprowadzenie do ewidencji dróg 
gminnych, okresowe kontrole stanu technicznego oraz właściwe ich oznakowanie. 

Ocena 
1.Cel wprowadzenia: 
Uregulowanie stanu prawnego dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. 
2.Zakres regulacji: 
Drogi w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. 
3.Konsultacje społeczne: 
Nie dotyczy. 
4.Skutki: 
jw. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 07013977-BA4B-4A15-80A3-A9F84DF201E4. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4
	Zalacznik 5
	Zalacznik 6
	Uzasadnienie



