
UCHWAŁA NR XXVI/144/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz 1440), po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Toruńskiego, wyrażonej w uchwale Nr 343/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.,

uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się zmianę przebiegu drogi gminnej nr 101148C zlokalizowanej na terenie gminy 
Czernikowo, zaliczoną uchwałą Nr XXIV/184/2005 Rady Gminy Czernikowo z dnia 
6 grudnia 2005 r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Szczegółowy opis przebiegu powyższej drogi gminnej przed zmianą i po zmianie zawarty 
jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przebieg oraz położenie drogi gminnej po zmianie ukazuje mapa stanowiąca załącznik 
graficzny nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko -  Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy 

JaćŁwiga Padlewska



Uzasadnienie

Drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, 

wojewódzkich lub krajowych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 

niezaliczone do innych kategorii służące miejscowym potrzebom.

Uchwała dotyczy zmian przebiegu drogi gminnej nr 101148 C (ul. Leśna), która należy do 

kategorii dróg publicznych gminnych przyjętych Uchwałą

Nr XXIV/184/2005 Rady Gminy Czernikowo z dnia 6 grudnia 2005 r. Powyższa zmiana 

podyktowana jest koniecznością włączenia jednego odcinka drogowego po prawej stronie działki 

nr 349, 821 stanowiące własność Gminy Czernikowo.

Zmiana przebiegu drogi 101148C wynika z dynamicznego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego na tym terenie, pozwoli to na stworzenie jednego ciągu drogowego, poprzez 

zaliczenie przedmiotowego odcinak drogi do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz 1440), ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady 

Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Podjęcie uchwały ma głównie na celu realizację ustawowego wymogu w zakresie ustalenia 

przebiegu dróg gminnych położonych, na terenie Gminy Czernikowo.



Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXVI/144/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Przebieg drogi przed i po zmianie

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi gminnej 
przed zmianą

Przebieg drogi gminnej 
po zmianie

1 Nr101148C
od drogi gminnej Nr 101149C -  

ul. Leśna

od drogi gminnej Nr 101149C -  

ul. Leśna oraz działki nr 349, 821



Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/144/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 23 czerwca 2017 r.

ul. Leśna


