
UCHWAŁA NR XXII/192/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 470) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się ulicę bez nazwy - starodroże drogi krajowej nr 3 - kategorii drogi gminnej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych zgodnie ze stanem prawnym jaki obowiązywał
w 2012 roku Wójt Gminy Kłodawa został zarządcą starego odcinka drogi krajowej nr 3 , gdyż „Odcinek
drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje
pozbawiony kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.” (stan prawny na dzień przejęcia drogi :
ustawa z dnia 21 marca 1985r tj. Dz.U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ze zm.)

Na podstawie wyżej powołanego zapisu zarządcą odcinka starej drogi krajowej nr 3 położonej na terenie
Gminy Kłodawa na działkach o numerach ewidencyjnych: 153/9, 152/4, 152/5, 601/2, 152/6, 153/6 obręb
01- Santocko został uznany Wójt Gminy Kłodawa.

Obecnie rozpoczęto prace nad zmianą kategorii drogi dla opisanego odcinka w celu zaliczenia go do
kategorii drogi wojewódzkiej. W tym celu musi nastąpić pozbawienie wskazanego odcinka starej drogi
krajowej nr 3  kategorii drogi gminnej i jednoczesne zaliczenie go do kategorii drogi wojewódzkiej.
Zaliczenie następuje w drodze podjęcia uchwały rady właściwego sejmiku. Zgodnie
z art. 10 ust 3.ustawy o drogach publicznych ( tj.z 2020 poz. 470 ze zm.) pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe
jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może
być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku
następnego.

Stąd zachodzi konieczność podjęcia przedstawionej uchwały.

Załącznik graficzny – mapa 2 szt.
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