
UCHWAŁA NR XLVI/443/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994, 
poz. 1000),  w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz.2222 
i Dz.U. z 2018 r. poz.12; poz.159) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Rada Miejska 
w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej oraz ustala się jej przebieg:

1. droga od granicy działki drogi wewnętrznej nr 153 obręb 0008 Jędrzejów na długości ok. 540 m w kierunku 
Oczyszczalni Ścieków do granicy działki nr 130 obręb 0008 Jędrzejów

§ 2. Przebieg drogi określonej w § 1 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr inż. Kazimierz Michalski
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       Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/443/18 

        Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22.06.2018 r. 

 

 

 

Id: 78AFB493-4C3F-4C41-9390-7A67A70F91B8. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z planowaną budową obwodnicy
m. Jędrzejowa od DK 78 do DW 768 na podstawie Ustawy o drogach publicznych zgodnie z art. 7 (Dz. U.
2016.1440), zwrócił się do Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie podjęcia przez Radę Miejską, uchwały
o zaliczenie drogi wewnętrznej nr 153 obręb 0008 Jędrzejów do kategorii dróg gminnych.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach motywował swój wniosek jako warunek
niezbędny do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

W dniu 13.03.2018 r. Burmistrz Miasta Jędrzejowa zwrócił się pismem znak IUIT.7210.7.2018.KS
do Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego celem zaopiniowania projektu uchwały zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 i Dz.U. z 2018 r. poz. 12; poz. 159).

Na podstawie art. 7a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz.2222 i Dz.U. z 2018 r. poz. 12; poz. 159), niezłożenie opinii przez Zarząd Powiatu w przewidzianym
terminie uznaje się za akceptację propozycji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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