
                                                                                                                                              

Projekt Uchwały       

UCHWAŁA NR XXVI/…/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia  31 października  2016 r. 

 

w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2016r. poz. 446), oraz art. 7a ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Rada Miejska w Głogówku 

uchwala, co następuje: 

§  1.Proponuje się zaliczyć z dniem  1 stycznia 2018 r. do kategorii dróg gminnych  

drogi wewnętrzne na terenie Gminy Głogówek zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2  

/mapy poglądowe 1-10/. 

§ 2. Wyznacza się Zarządowi Powiatu Prudnickiego termin 21 dni od daty doręczenia 

niniejszej  uchwały do przedstawienia opinii w sprawie  propozycji  określonej w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nazwa Drogi Przebieg drogi Długość [m] Numery działek 
Uwagi 

 

1. Twardawa Las 

Od drogi krajowej nr. 40 do działek 

rolnych i dojazd do miejscowości 

Dobieszowice 

1300,00  
529/ 10, 440/23, 500/21 

Obręb Twardawa 
 

2. 
Twardawa do ulicy  

Nowej 

Od drogi powiatowej do ulicy Nowej w 

Twardawie 
     438,50 

411/328, 667/358, 246/61, 230/74, 

235/74, 123 

Obręb Twardawa 

 

3. 
Biedrzychowice od 

strony Zwiastowic 

Od drogi krajowej nr. 40 do działek 

rolnych 
   2958,40 

53/21, 27, 282/21 

Obręb Biedrzychowice 
 

4. 
Biedrzychowice - 

SUR 

Od drogi krajowej  nr 40 do działek 

rolnych i  dojazd do miejscowości 

Rozkochów 

   2074,50 
848/94, 53, 138/29, 136/29 

Obręb Biedrzychowice 
 

5. 
Stare Kotkowice - 

cmentarz 

Od drogi krajowej nr 40 dojazd do 

cmentarza i działek rolnych 
   1397,10 

10, 414/33, 415/33, 416/33, 142/33 

Obręb Stare Kotkowice 
 

6. 
Głogówek od ulicy   

3-go Maja  

Od drogi powiatowej do drogi krajowej nr 

40 
  1787,10 

689/2, 899, 894, 895 

Obręb Winiary 
 

7. 
Głogówek ul.  Polna 

– Nowe Rogatki 

Od drogi powiatowej, drogi  gminnej do 

drogi krajowej nr 40 i do działek rolnych 
    802,50 

792/1, 893 

Obręb Winiary 
 

8. 
Ulica Sobieskiego - 

Kolejowa 

Od drogi gminnej nr 107450 O do 

wojewódzkiej nr 416 
    619,60 

870/1, 868 

Obręb Wielkie Oracze 
 

9. 

Od Drogi Powiatowej 

– dojazd do działek 

rolnych  

Od drogi powiatowej  nr 1209 dojazd do 

działek rolnych 
  1294,60 

157,160,162, 169 

Obręb Dzierżysławice 
 

10. 
Od Drogi Powiatowej 

– dojazd do Racławic 

Od drogi powiatowej nr 1209 dojazd do 

miejscowości Racławice Śląskie 
  2758,20 

159, 189, 169, 170, 166/1,  

Obręb Dzierżysławice    

1357  Obręb Racławice Śląskie  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

          Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku z dnia …… października 2016r. 

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Na terenie Gminy Głogówek istnieje sieć dróg gminnych, będącymi drogami 

wewnętrznymi,  którymi zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r o  drogach publicznych 

(Dz.U. z 2016 poz.1440) należy do zarządcy, lub właściciela terenu. Tak więc koszty 

utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Głogówek. Zaliczenie dróg wewnętrznych 

/zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały/ nie wpłynie na wielkość kosztów poniesionych na 

utrzymanie dróg  gminnych.  

Po wpłynięciu  do  Burmistrza wniosków  o wydanie zezwolenia na umieszczenie  

w pasie drogowym sieci infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym,  naliczone zostaną  opłaty   w formie 

decyzji, a na drogach wewnętrznych wydaje się tylko pisemne zezwolenie zarządcy drogi. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem jest fakt , że w większości przypadków 

można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych jedynie na drogi zaliczone do sieci 

dróg  publicznych. 

 


