
Proiekt

z dnia...............................
Zatwierdmly pruezW 6jta Gminy Bli2yn

UCHWALA NR.
RADY GMINY BLIZYN

z dnia 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr6g gminnych i ustalenis jej przebiegu

Na podsrawie afi. 7 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz.tJ. 2020.470 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (lekst jednolity D2.1J.2020.713 ze zmianami), po zasiggnigciu opinii Zarz4du Powiatu

Skarzyskiego, uchwala sig co nastgpuje:

$ l. Drogg Bliln - Stary Gostk6w zrajdujqcq si9 na dzialkach oznaczonych numerami: 103, 104 obrgb

nr Ob20 Wo.ltyni6w oraz nr 714 obrgb O0O2 Brze5cie o dlugo5ci 42E mb na odcinku od drogi kajowej nr

42 do skrzyzowania z drog4 wewngtr q oznzr;mnq numerem 721 obrgb nr 0002 BrzeScie zalicza sig do

kategorii dr6g gminnych

$2. l. Ustala sig przebieg drogi Bliln - Stary Gostk6w na dzialkach oznaczonych numerami: 103,

104 obrgb nr 0020 Wojtyni6w otaz nr 714 obrgb 0002 Brzedcie.

2. Polo2enie i przebieg drogi wymienionej w $ I, oke6la zal4czrik do uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Bl@n.

g 4, uchrvala wchodzi w 2ycie po uplyvie l4dni od dnia ogloszenia w Dzienniku urz4dowym

Wojew6dawa Swigtokrryskiego.
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Lp. Przebieg drogi Numer dzialki drogowej
Skrzy2owanie z drog4 kajowq nr
42 na pograniczu miejscowo5ci
BrzeScie i Bli4,n z drogq
wewngtrzne o nr ew. gr. 721
obrgb nr 0002 Brze3cie

dz. ew. nr 103, 104 obrgb nr
0020, nr 714 obrgb nr 0002
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Zalqcznik do uchwaly Nr ....................

Rady Gminy Blizyn

z dnia .................... 2020 r.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie wniosku o zaliczenie drogi w miejscowoSci Bli2ryn i Stary Gostk6w do kategorii dr6g
gminnych i ustalenia jej przebiegu.

l.Do wylqcznej wlaSciwoSci Rady Gminy nalezJ stanowienie w innych sprawach zastrzezonych
ustawami do kompetencji Rady Gminy, co stanowi przepis art. l8 ust.2 pkt 15 ustau/y o samorz4dzie
gminnym.

2.Na podstawie art.7 ust. I ustawy zdnia 2l marca 1985r. o drogach publicznych (teksl jednolity
Dz.U. 2020.470 z dnia 18.03.2020 r. ze zmianami) do dr6g gmimych zaliczz sig drogi o znaczeniu
lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowi4ce uzupelniajqc4 sied dr6g sluz4cych miejscowym
potrzebom, z wylqczeniem dr6g wewngtrznych.

3.Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustaxry z dnia 2l marca 1985 r o drogach publicmych zalicz.enie do kategorii
dr6g gminnych nastgpuje w drodze uchwaly Rady Cminy po zasiggaigciu opinii wlaSciwego Zarzqdu
Powiatu.

4.Wnioskowany ci4g drogi wewngtrznej na dzialkach gminnych le24cych na terenie wsi Blizyn iStary
Gostk6w stanowiq dzialki: nr 103, 104 obrgb 0020 Wojtyni6w oraz nr 714 obrgb 0002 Brzeicie. Dzialki
te stanowi4 wlasno5C Gminy Blizyn.

S.Zaliczenie do kategorii dr6g gminnych powyzszego ciqgu pozwoli na pozyskanie wigkszych
mozliwosci finansowania, wykonywania remont6w oraz zwigkszenia sieci dr6g gminnych slu24cych
miejscowym potrzebom, umozliwiaj4cych podniesienie bezpieczeristwa oraz organizacji ruchu
zwiqzanego z funkcjonowaniem pol4czeri z drogami publicmymi.

6.Uklad graficzny przebiegu drogi przedstawia zlqcmik do uchwaly.

Na za.l4czniku graficmym droga polozona w centralnej czgSci rysunku zal4cmika, obok obszaru
oznaczonego symbolem 4.U.1 pod lekkim skosem w kierunku poludniowym. Drogg wewngtrznq
przeznaczonq do zaliczenia jako drogg gminnq zazraczono lini4 w kolorze ciemno-26hym.

T.Zgodnie z art. 7 ust. 2 uslawy z dnia 2l marca 1985r. o drogach publicznych W6jt Gminy Blizyn
w dniu 03.09.2020r. wyst4pil do Zxz4d't Powiatu Skadyskiego z wnioskiem o zaopiniowanie zaliczenia
przedmiotowej drogi do kategorii dr6g gminnych. Uchwal4 nr 4619112020 z dnia 09.09.2020 Zarz4d
Powiatu Skar2yskiego porytywnie zaopiniowal wniosek W6jta.
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