UCHWAŁA NR XXXIV.337.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 29 września 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 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mińskiego,
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę składającą się z działek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 2418 i nr 2416 położoną w obrębie geodezyjnym Okuniew gm. Halinów.
§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) nałożyła na
gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych
do innych kategorii, a stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem
dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii
dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Za drogę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych ustawodawca uznał wydzielony pas
terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdu oraz do ruchu pieszych, wraz z położonymi w jego ciągu
obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu
chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Uchwała ma na celu uzupełnienie wykazu dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Okuniew,
o drogę, które powstała na przestrzeni ostatnich lat w wyniku postępujących podziałów i zabudowy terenu.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu Mińskiego pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia przedmiotowych dróg
do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr 666/21 z dnia 19 lipca 2021 r.
Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania
dróg gminnych.
Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy o drogach publicznych drogom publicznym, obiektom mostowym
i tunelom nadaje się numeracje. W związku z art. 10 ust. 7 pkt 2 cytowanej ustawy numery drogom,
po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają dla dróg powiatowych i gminnych zarząd
województwa.

