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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy  z  dnia 21  marca  1985 r. o  drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.1)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy  z  dnia 8 marca  1990 r. o  samorządzie  
gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.2))  Rada Gminy Świerczów po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych, drogę obejmującą część  działki   nr 204 i 205 o powierzchni 
jezdni 1.115,00  m2 co stanowi 228 mb, położonej w obrębie ewidencyjnym Grodziec. 

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1595, M. P. 

z 2021 r. poz. 876. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1834. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9047D85E-E7B5-481E-8046-F167A83DA399. Projekt Strona 1



 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 15 listopada 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwały opracowano w związku  z tym, że  część  działki nr 204 i 205 stanowi drogę wewnętrzną w 

obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Konieczność przekształcenia drogi gminnej wewnętrznej 

na drogę gminną publiczną wynika z wymogów proceduralnych dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg.  

 

 

Opracowała: Magdalena Tomczyk 
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