UCHWAŁA NR .....................
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ........................................
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068; z 2019 r., poz. 698; 730),
po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Lipnowskiego Rada Gminy uchwala, co następuje :
§1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi będące własnością gminy Miasta Lipna,
stanowiące uzupełniającą sieć dróg publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały na terenie gminy Miasta Lipna
§2
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 zostało oznaczone na mapach,
stanowiących załącznik do wykazu dróg.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Koszczka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia......

Wykaz dróg - do zaliczenia do kategorii dróg publicznych

Lp. Nr
Nazwa drogi
drogi

Początek
drogi - od

1

ul. Pomorska

Od drogi
Do ul Ptasiej
wojewódzkiej nr 171188C
nr DW 558

2

ul. Kujawska

3

ul. Mazowiecka

4

Miasto Lipno - dz. 325/2; 325/3;
328/2; 351/15
(droga do
Targowiska)
ul. Dobrzyńska

Od ul.
Pomorskiej
Od drogi
wojewódzkiej
nr DW 558
Od ul.
Cegielnej nr

5

Koniec drogi do

Długość
drogi
[m]
485

Do ul.
570
Dobrzyńskiej
Do
200
nieruchomości
prywatnej
Do drogi
350
wewnętrznej

171139C

Od drogi
Do ulicy
wojewódzkiej Kłokockiej nr
171159C
nr DW 558

405

Nr działek
geodezyjnych
1723/2; 1722/5;
1721/2; 3104/21;
1717/5; 3104/12;
1714/3; 3104/13
3104/21; 1717/7;
3104/55
3104/10

325/2; 325/3;
328/2; 351/15

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskie w Lipnie
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych
kategorii, gminy Miasta Lipna, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych
następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Zgodnie z art. 7 ust. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 2068; z 2019 r., poz. 698; 730) ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych
następuje w drodze uchwały rady gminy.
Propozycja zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została przedstawiona Zarządowi
Powiatu Lipnowskiego
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1523), uchwała jako akt prawa
miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Wobec spełnienia wymogów formalnych podjęcie uchwały staje się zasadne.

