
Uchwała nr XI/75/11 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 9września 2011 roku 
 

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa 
do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Gorzowskiego 
 
uchwala się co następuje: 
 
§1. Zalicza się niżej wymienione drogi wewnętrzne położone na terenie miejscowości 
Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustala się ich przebieg: 
 
Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi 
1 ul.Lazurowa 

(część dz.nr 600/9) 
Początek: skrzyżowanie z ulicą Skalną. 
Koniec: na wysokości dz.nr 834. 
Długość – 390 m. 

2 ul.Perłowa 
(część dz.nr 600/9) 

Początek: skrzyżowanie z ul.Lazurową. 
Koniec: skrzyżowanie z ul.Tęczowa. 
Długość – 440m. 

 
§2. Przebieg w/w dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych przedstawiają załączniki 
graficzne. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
 
 

Andrzej Legan 
 
 

Osiedle Marzeń w miejscowości Kłodawa to największe osiedle w gminie, gdzie 
obecnie wybudowano około 200 budynków mieszkaniowych w których zamieszkuje około 
500 mieszkańców (docelowo ma ich być ok. 1500). Układ komunikacyjny w/w osiedla 
tworzą 22 ulice i ciągi piesze o łącznej długości ok. 7km. Wszystko to stwarza już dzisiaj 
wiele problemów dotyczących komunikacji z centrum Kłodawy, dojazdu do Gorzowa Wlkp. 
oraz bezpieczne poruszanie się w obrębie samego osiedla.  

Na dzień dzisiejszy utwardzonych masą bitumiczną jest tylko około 800 metrów ulic 
Tęczowej, Turkusowej i część ul. Rubinowej i tymi ulicami obecnie kumuluje się ruch 
pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 151 na całość osiedla. Stwarza to wielkie problemy dla 
mieszkańców oraz zagrożone jest bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci, które uczęszczają do 
szkół w Kłodawie i Gorzowie Wlkp.  



Wobec powyższego, by wyeliminować zagrożenie, planujemy wybudować chodnik 
wzdłuż ul. Tęczowej oraz wykonać remonty nawierzchni ulic Perłowej i Lazurowej w 
technologii tłuczniowej, co pozwoli na przeniesienie części ruchu pojazdów z ulicy Tęczowej 
poprzez wjazd od ul. Gorzowskiej w ulicę Skalną i dalej ulicami Perłową, Lazurową w 
kierunku drugiej części osiedla. Na to zadanie, planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a jednym z warunków jest 
nadanie statusu drogi gminnej (publicznej) w/w ulicom.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się 
drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innej kategorii, stanowiące uzupełniającą część 
dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

Podstawą prawna do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych stanowi art. 7 ust. 2 
cytowanej wyżej ustawy, cyt.: „ (…) następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu 
opinii właściwego zarządu powiatu”. Drogi wymienione w uchwale spełniają wymogi art. 7 
ust. 1 przytoczonej ustawy, na podstawie której zasadne staje się zaliczenie tych dróg do 
kategorii dróg gminnych. 

 
 


