
Uchwała Nr XX/137/2016 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 5315P i zaliczenie jej  

do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art.10 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy   

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku  

z uchwałą nr XXI/141/2016  Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie pozbawienia drogi nr 5315P,  przebiegającej na terenie Gminy Sieroszewice,  

dotychczasowej kategorii  powiatowej, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu  

Ostrowskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przejmuje się i zalicza do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową nr 

5315P położoną na terenie Gminy Sieroszewice,  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 450 

do skrzyżowania z drogą gminną nr 803765P, obejmującą działki nr 10; 100; 102/1; 191; 

329/1, obręb Zamość gm. Sieroszewice. 

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej 

załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XX/137/2016   

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 5315P i zaliczenie jej  

do kategorii dróg gminnych 

Wójt Gminy Sieroszewice w nawiązaniu do prowadzonej wcześniej korespondencji 

ze Starostą Powiatu Ostrowskiego dotyczącej przejęcia drogi powiatowej nr 5315P  pismem 

z dnia 2 czerwca 2016 nr IZP 7152/02/2016 wstępnie zaakceptował propozycję Starosty 

Powiatu Ostrowskiego dotyczącą  przejęcia drogi powiatowej Nr 5315P od Powiatu 

Ostrowskiego na rzecz Gminy Sieroszewice poprzez pozbawienie jej dotychczasowej 

kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. 

Wyżej wymieniona droga nie spełnia właściwych kryteriów drogi dla kategorii dróg 

powiatowych wyrażonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), a mianowicie nie stanowi połączenia siedziby 

powiatu z siedzibą gminy ani siedzibami gmin między sobą. Dlatego też droga ta nie 

powinna była być zaliczona do kategorii drogi powiatowej, a obecne działania samorządów 

powiatowego i gminnego mają na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego. 

Ponadto dotychczasowa droga powiatowa Nr 5315P jest drogą o znaczeniu lokalnym, 

stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom i przebiega od drogi 

wojewódzkiej nr 450 do skrzyżowania z drogą gminną nr 803765P,  dlatego też uzasadnione 

jest zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 

powiatu jest rada gminy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, stanowiącym przepis 

szczególny w stosunku do art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy, pozbawienie drogi dotychczasowej 

kategorii z wyjątkiem przypadku włączenia drogi z użytkowania jest możliwe jedynie w 

sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii, uchwałą nr XXI/141/2016  

Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2016  r. droga powiatowa Nr 5315P została 

pozbawiona dotychczasowej kategorii. 

Pozbawienie dotychczasowej i zaliczenie drogi do nowej kategorii nie może być 

dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia roku następnego. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Sieroszewice powyższej 

uchwały jest zasadne. 

 


