
Uchwała Nr XXVII/189/2012
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 10 
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kielcach  (Uchwała  Nr  120/272/12  z  dnia  3  października  2012  r.),  uchwala  się,  co 
następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące byłe drogi krajowe na terenie Gminy 
Masłów:

1) w miejscowości Domaszowice przebieg drogi: „Od granicy z gminą Kielce do 
skrzyżowania z ul. Cmentarną. Nazwa drogi: „Domaszowice starodroże 74” o 
długości 1875 mb – działka gruntu nr ew. 236/2 obręb Domaszowice,

2) w miejscowości Wiśniówka przebieg drogi: „Od granicy Gminy do posesji 
Wiśniówka nr 52 (droga DK 73 – starodroże) w miejscowości Wiśniówka”. Nazwa 
drogi: „Wiśniówka starodroże 73” o długości 532 mb– działka gruntu nr ew. 218/2 
obręb Dąbrowa,

3) w miejscowości Wiśniówka: „Od granicy Gminy do granicy węzła „Wiśniówka” 
(droga: DK 7 – starodroże) w miejscowości Wiśniówka”. Nazwa drogi: „Wiśniówka 
starodroże 7” o długości 240 mb– działki gruntu nr ew. 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 
86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17 86/18, 86/19, 86/20, 86/21 86/22, 86/23, 
86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28, 86/29 obręb Dąbrowa,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXVII/189/2012

Rady Gminy Masłów
z dnia 29 listopada 2012 roku

Zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Masłów odbywa się 
w oparciu o przepis art.  7 ust.  2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), który stanowi:

Art.7 ust. 2 Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy  
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Drogi  wymienione  w  uchwale  straciły  dotychczasową  kategorię  z  chwilą  wybudowania 
nowych dróg krajowych w oparciu o przepis art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) który stanowi:

Art.10  ust.  5  Odcinek  drogi  zastąpiony  nowo  wybudowanym  odcinkiem  drogi  z  chwilą  
oddania  go  do  użytkowania  zostaje  pozbawiony  dotychczasowej  kategorii  i  zaliczony  do  
kategorii drogi gminnej.

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna


