
Uchwała nr XXII/175/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 12 grudnia 2012r. 
 

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki 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 Łośno i Różanki do kategorii 

dróg publicznych gminnych i ustala się ich przebieg: 

 

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi 

 

1. 

Różanki ulica Ogrodowa 

(dz.nr 247) 

Początek: skrzyżowanie drogą krajową nr 22 (ul.Gorzowską) 

Koniec: skrzyżowanie z ul.Niepodległości (dz.nr 278/4). 

Długość – 0,4 km 

2.  Różanki – droga w sołectwie 

Różanki Szkl. (dz.nr 438, 

441) 

Początek: skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 (ul.Gorzowską) 

Koniec: połączenie z dz.nr 321/50 

Długość – 0,3 km 

 

3. 

 

Łośno - dz.nr 213/1 i 53/13 

Początek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1405F 

Koniec: połączenie z dz.nr 53/11. 

Długość – 0,6 km. 

 

4. 

 

Łośno – dz.nr 214/1, 214/2 

Początek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1405F 

Koniec: połączenie z dz.nr 466 

Długość – 0,9 km. 

 

§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 upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Kłodawa 

 

 

Andrzej Legan 

_____________________________________________________________________________________________ 

UZASADNIENIE 

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 dróg 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. 

Ulica Ogrodowa w Różankach to droga lokalna prowadząca do centrum Różanek, służące miejscowym potrzebom 

mieszkańców. Droga położona na terenie sołectwa Różanki Szkl. to droga o znaczeniu lokalnym, służąca głównie 

potrzebom mieszkańców tego sołectwa, łącząca się z drogą krajową nr 22. 

Droga położona w Łośnie, oznaczona nr ewidencyjnym gruntu: 213/1 i 53/11, to droga o znaczeniu lokalnym, 

biegnąca przy cmentarzu komunalnym, łączy się z główną drogą powiatową nr 1405F przebiegającą przez 

miejscowość. Natomiast droga położona w Łośnie, oznaczona nr ewidencyjnym gruntu: 214/1 i 214/2, to droga 

o znaczeniu lokalnym, biegnąca w zabudowanej części miejscowości, łączy się również z główną drogą powiatową 

1405F. W/w drogi w najbliższym czasie powinny uzyskać status dróg publicznych, ze względu na możliwość 

pozyskania środków finansowych na ich remont w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

(dodatkowy nabór wniosków ogłoszony przez LUW – termin składania 19.12.2012r.). 


