UCHWAŁA NR XXXIV/89/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie pozbawienia ul. Przemysłowej w msc. Cieplewo kategorii drogi gminnej
publicznej oraz zaliczenia ulicy Długiej w msc. Cieplewo do kategorii drogi gminnej
publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730, 935 ) oraz art. 7
i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, 1920,
1948, 2255 oraz z 2017r. poz. 191, 217) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gdańskiego
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych drogę - ulica Długa położoną
w msc. Cieplewo.
§ 2. Przebieg drogi gminnej publicznej, o której mowa w § 1 określa załacznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 3. Pozbawia się kategorii drogi gminnej ul. Przemysłowa w msc. Cieplewo w związku
z planowanym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.
§ 4. Położenie drogi gminnej, o której mowa w § 3 określa załacznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/89/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 15 września 2017 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych do dróg
gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiace
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.
Droga objęta niniejszą uchwałą - ul. Długa w msc. Cieplewo spełniaja kryteria wskazane
w powyżym zapisie.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Zarząd Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr 444/2017 pozytywnie zaopiniował zaliczenie ulicy
Długiej w msc. Cieplewo
do kategorii dróg gminnych w związku z planowanym jej
pozbawieniem kategorii drogi powiatowej.
Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ogranem
właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej
do odpowiedniej kategorii.
Ulica Przemysłowa w msc. Cieplewo obecnie droga gminna publiczna zostaje pozbawiona
kategorii drogi gminnej przy jednoczesnym zaliczeniu jej do kategorii drogi powiatowej.
Zarząd Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr 444/2017 pozytywnie zaopiniował pozbawienie
ulicy Przemysłowej w msc. Cieplewo kategorii dróg gminnych w związku z planowanym jej
zaliczeniem do kategorii drogi powiatowej.
Niniejsze musi mieć miejsce do końca trzciego kwartału danego roku to jest do 30.09.2017r.
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018r.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dokonanie zamiany kategorii ul. Przemysłowej i
ul. Długiej w msc. Cieplewo ze względu na funkcje jakie pełnią w sieci drogowej, ponieważ
według ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych do dróg publicznych powiatowych
zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin
i siedzib gmin między sobą, natomiast do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym
niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg gminnych służących
miejscowym potrzebom.
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