UCHWAŁA NR XXVIII/247/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic
Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr
39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie
zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz.
nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych, który przyjmuje następujące brzmienie:
„ul. Henryka Sienkiewicza w Pszczółkach (obejmująca działki nr 65/2, 66/2, 67/6, 68/5, 69/5,
69/8, 463 oraz części działek nr 94/1 i 81/1, o długości ok. 885 m,”.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej
oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Fragment ulicy Henryka Sienkiewicza w Pszczółkach o długości ok. 605 m, obejmujący działki nr
65/2, 66/2, 67/6, 68/5, 69/5, 69/8 i 463, został zaliczony do kategorii dróg gminnych uchwałą nr IX/63/15
Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama
Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach
do kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z uchwałą nr 1101/90/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pszczółki, ulicy Henryka Sienkiewicza w
Pszczółkach został nadany nr 190012G.
W 2017 r. została wybudowana droga na pozostałym fragmencie ulicy Henryka Sienkiewicza o
długości ok. 280 m, obejmującym częściowo działki nr 94/1 i 81/1, zlokalizowanym przy ścieżce rowerowej
i dochodzącym do drogi powiatowej ul. Sportowej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
przedmiotowy fragment ul. Sienkiewicza spełnia kryteria zaliczenia do kategorii dróg gminnych, tj. jest to
droga o znaczeniu lokalnym, niezaliczona do innych kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg
służących miejscowym potrzebom. Powyższe działki drogowe stanowią własność Gminy Pszczółki.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Zarząd Powiatu Gdańskiego wyraził
swoją pozytywną opinię w przedmiotowym zakresie uchwałą nr 421/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych
następuje w drodze uchwały rady gminy.
W związku z zaliczeniem części działek nr 94/1 i 81/1 do kategorii dróg gminnych, konieczne jest
ustalenie przebiegu drogi ul. Henryka Sienkiewicza w Pszczółkach, zgodnie z nowym szkicem
sytuacyjnym, uwzględniającym ww. działki.
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