
UCHWAŁA NR XXVI/146/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

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. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz 1440 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Toruńskiego, wyrażonej w Uchwale nr 342/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.,

uchwala się, co następuje

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innej 
kategorii, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom zgodnie 
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przebieg dróg gminnych, określonych w § 1. został przedstawiony na mapach stanowiących 
Załączniki graficzne nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

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



Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 

lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Drogi wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a których przebieg pokazano na 

Załącznikach graficznych nr 2, i nr 3 stanowią drogi spełniające wymogi określone 

w wyszczególnionym na wstępie przepisie prawa tj:

• mają znaczenie lokalne,

• stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom,

• nie są zaliczane do innych kategorii dróg publicznych.

Przedmiotowe drogi stanowią własność Gminy Czernikowo.

Mając na uwadze rozwój urbanistyczny Gminy Czernikowo, a tym samym zwiększone 

wymagania i oczekiwania użytkowników dróg, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców 

poprzez zaliczenie przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych, przystąpiono do 

sporządzenia niniejszej uchwały. Powyższa zmiana kategorii dróg ułatwi uzyskanie pozwolenia na 

budowę, poprzez bezpośredni dostęp nieruchomości do drogi publicznej oraz przyśpieszy 

i ułatwi procedurę lokalizacji i budowy infrastruktury technicznej w drodze.

Uwzględniając fakt, iż koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Czernikowo, 

zaliczenie niniejszych dróg do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów 

utrzymania dróg gminnych. Nadanie tym drogom statusu drogi gminnej pozwoli również Gminie 

Czernikowo ubiegać się o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych, gdzie 

w większości przypadków dotacje można uzyskać jedynie na drogi publiczne.

Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 

z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) Urząd Gminy Czernikowo w dniu 19 czerwca 2017 r., wystąpił do 

Zarządu Powiatu Toruńskiego z pismem w sprawie zaopiniowania wykazu dróg przewidzianych 

do kategorii dróg gminnych. W załączeniu kopia Uchwały Nr 342/2017 Zarządu Powiatu 

Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na 

terenie Gminy Czernikowo do kategorii dróg gminnych. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione i konieczne.



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/146/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Wykaz dróg Gminy Czernikowo zaliczonych do kategorii dróg gminnych

Lp. Proponowana nazwa drogi Przebieg drogi Długość drogi (km)

1 Nr101175C
od drogi powiatowej nr 2045 C do 

Steklin Kolonia
0,904

2 Nr101176C
od drogi gminnej nr 101135C do 

Kiełpin
0,363

RAZEM 1,267



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/146/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Droga Steklin Kolonia



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/146/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Droga Kiełpiny


