
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/277/22 
RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) o raz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2020r. poz. 470, z późn. zm.) po zasięgnięciu  opinii 
Zarządu Powiatu  Kolbuszowskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg  gminnych drogi położone na terenie gminy Cmolas usytuowane na 
działkach określonych w wykazie stanowiącym załącznik  Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 przedstawiają załączniki graficzne od Nr 2 i Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Cmolasie 

 
 

Ryszard Warzocha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2022 r.

Poz. 2245



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/277/22 

Rady Gminy w Cmolasie 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

WYKAZ DRÓG 

Lp. Nazwa drogi 

Miejscowość 
gdzie 

przebiega 
droga 

Długość 
drogi Nr ewidencyjny 

1. Cmolas-Osiedle 
Dąbrówka Cmolas    0,9 

5688, 5694/1, część 5681, 5685/17, część 
5684,5680/3, 5695/5, 5687/1, 5695/3, 5696/5, 
5689/1, 5683/1 położone w miejscowości 
Cmolas,  
działki nr 842/3, 840/1, 841/1, 816/12, 816/10 
położone w miejscowości Zarębki gmina 
Kolbuszowa. 

2. Trzęsówka przez wieś 
w Trzęsówce. Trzęsówka    1,0 część 1471 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2245



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2245



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2245



Uzasadnienie

Drogami gminnymi są drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczane do innych kategorii, a stanowiących
uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Przedmiotowe drogi stanowią własność gminy
Cmolas.Uznanie dróg jako drogi gminne stwarza możliwości korzystania z przepisów ustawy o drogach
publicznych (prowadzenie oznakowania, prowadzenia nadzoru przewidzianego dla dróg publicznych,
wprowadzenie numeracji dróg). Powyższe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Zmiana
kategorii dróg ułatwi uzyskiwanie pozwolenia na budowę, poprzez bezpośredni dostęp nieruchomości do
infrastruktury technicznej w drodze.Nadanie dla tych dróg statusu dróg gminnej – publicznej pozwoli również
gminie ubiegać się o dofinasowanie inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych.
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