
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/200/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.), art. 7 ust. 2 , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.  

U. z 2020 r. poz. 430 ze. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Niżańskiego uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych, dotychczasową drogę powiatową nr 1076R 

Bieliny - Rudnik nad Sanem przebiegającą na terenie Gminy Ulanów na działkach nr 1112,  

nr 2041 położonych w miejscowości Bieliny. 

2. Przebieg i położenie drogi wymienionej w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ulanowie 

 

 

mgr Wacław Piędel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 sierpnia 2021 r.

Poz. 2913
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Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XXVI/200/2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lipca 2021 r. 

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika iż Rada Miejska po zaciągnięciu opinii Zarządu 

Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. 

W niniejszy przypadku mamy do czynienie z podjęciem przez Radę Powiatu Niżańskiego Uchwały  

Nr XXXIV/223/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej. 

W świetle tego aby mogło nastąpić pozbawienie drogi powiatowej jej charakteru, konieczne jest jej 

jednoczesne zaliczenie do dróg gminnych, aby zadośćuczynić dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 3 ustawy 

o drogach publicznych. Dotychczasowa droga powiatowa nr 1076R Bieliny-Rudnik nad Sanem jest drogą 

o znaczeniu lokalnym, stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom dlatego też 

uzasadnione jest zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. 

Zmiana kategorii w/w drogi ma na celu również aspekt administracyjny i finansowy. Wskazać należy, 

żeznacznie łatwiejsze jest uzyskania dofinansowania na tą drogę z różnych programów na inwestycje 

drogowe jeżeli jest się właścicielem drogi i znacznie ułatwiony jest proces inwestycyjny w zakresie 

prowadzonych prac inwestycyjnych. Jednocześnie sam fakt pozbawienia przedmiotowej drogi statusu drogi 

powiatowej nie zamyka możliwości dofinansowania jej przebudowy przez powiat niżański. 

Dodatkowo trzeba nadmienić, że w oparciu o zawarte porozumienie z dnia 26 listopada 2015 r. Gmina 

Ulanów otrzymała niniejszą drogę od Powiatu Niżańskiego w zarząd. Gmina na przedmiotowej drodze 

usytuowanej na jej terenie wykonuje wszystkie czynności zadania związane z zarządzeniem droga 

powiatową wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Wyżej wymieniona kwalifikacja dotyczy drogi oznaczonej geodezyjnie numerami 1112, 2041 obręb 

ewid. Bieliny o długości 2,608 km o nawierzchni bitumicznej, stanowiącej dojazd do działek budowlanych. 

Propozycja Gminy Ulanów w sprawie zaliczenia ww. drogi do kategorii drogi gminnej została 

zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu w Nisku Uchwałą Nr 497/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku 

w sprawie wydania opinii o przejęciu dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny - Rudnik nad 

Sanem z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych. 

Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej stanowi podstawę do nadania numeru przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych. 

Pozbawienie dotychczasowej i zaliczenie drogi do nowej kategorii nie może być dokonane później niż do 

końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną. 
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