
UCHWAŁA NR XV/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg na obszarze miasta Koprzywnica 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz  art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca  1985r. o drogach 
publicznych / Dz. U. z 2015 r., poz.460  / po uzyskaniu       opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu Rada 
Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi publiczne na obszarze miasta 
Koprzywnica:

1) droga łącząca ulicę Rynek i Sandomierską (działka nr 3838 i część działki 3832 do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 758, obręb 008),

2) ulica Miodowa (działka nr 3831/1 i działka nr 3831/2, obręb 008),

3) ulica Rzeczna ( działka nr 3830, obręb 008),

4) ulica Klasztorna (działki nr 3836, nr 3835, obręb 008),

5) ulica Gęsia (działka nr 3843, obręb 008),

6) ulica Cicha (działka nr 3834/2, obręb 008),

7) ulica Tarnobrzeska (działka nr 3842, obręb 008 , część działki nr 263, obręb 016 i działka nr 4013 obręb 
008),

8) droga łącząca ulicę 3-Maja i Garncarską ( działka nr 3846, obręb 008),

9) droga łącząca ulicę Stare Zarzecze i Tarnobrzeską (część działki nr 262, część działki 263 obręb 
016 i działka nr 3828/2, obręb 008),

10) droga łącząca ulicę Piaskową i Jędrusiów (działka nr 3845 i nr 3850 obręb 008),

11) ulica Leśna (działki nr 3853, nr 2309/5 i część działki nr 2410, obręb 008),

12) ulica Osiecka ( część działki nr 4025, obręb 008, od ul. Piłsudskiego do działki nr 2327/7 Piekarnia GS, 
obręb 008),

13) ulica Szkolna (działki nr 3852, nr 3847, nr 4016 , obręb 008),

14) ulica Sportowa ( działka nr 2288/22, obręb 008),

15) ulica Władysława Jasińskiego ( działka nr 168, do działki nr 604 obręb 003),

16) ulica Przemysłowa ( działka nr 561, obręb 003),

17) ulica Słoneczna (działka nr 874 , obręb 003),

18) ulica Kwiatowa (działki nr 416, nr 531, nr 408, obręb 003),

19) ulica Polna ( działka nr 537, obręb 003),

20) ulica Akacjowa ( działki nr 506, nr 509, obręb 003),

21) ulica Krótka ( działka nr 576, obręb 003).

2. Ustala się przebieg dróg o których mowa w ust.1 w pkt 1 zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych /D. U. z 2015 r. poz.460/
Rada Miejska jest władna do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu, po zaciągnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Uchwałą Nr 106/2015z dnia 24 sierpnia 2015r. Zarząd Powiatu w Sandomierzu wyraził pozytywną opinię
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Potrzeba zaliczenia dróg przez gminę wynika
z faktu, iż drogi te stanowią ważne ciągi komunikacyjne łączące drogi z drogami krajowymi,
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę
do nadania numeru przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą
o drogach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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