
Uchwała nr XIX/146/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 22 sierpnia 2012r. 

 
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. 

ulica Olchowa 

(dz.nr 27/73) 

Początek: skrzyżowanie z ul. Wojcieszycką. 

Koniec: skrzyżowanie z ul. Jesionową. 

Długość – 0,5 km. 

 

2. 

ulice: Brzozowa 

i Jaworowa  

(dz.nr 27/90) 

Początek: połączenie z dz.nr 27/75. 

Koniec: skrzyżowanie z ul. Jesionową. 

Długość – 0,41 km. 

 

3. 

ulica Jesionowa 

(część dz.nr 57/1) 

Początek: skrzyżowanie z ul. Wojcieszycką. 

Koniec: połączenie z dz.nr 84. 

Długość – 1,10 km. 

 

§2. Przebieg w/w dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych przedstawia załącznik graficzny. 

 

§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  

 

 

Andrzej Legan 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

UZASADNIENIE 

 Ulice Jesionowa, Jaworowa, Brzozowa i Olchowa to drogi położone na terenie osiedla Leśne Wzgórze 

w Kłodawie. Są to główne drogi prowadzące z centrum Kłodawy do tego osiedla. 

 Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 

lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą część dróg służących miejscowym 

potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

 Podstawę prawną do zaliczenie 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. 

 


