
UCHWAŁA NR XLVI/475/2018 

RADY GMINY W MASŁOWIE 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie zaliczenia 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 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z późn. zm.) 

Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowane na terenie gminy Masłów 

wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Położenie dróg, o których mowa w § 1 określona jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej 

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Do uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

      Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika iż rada Gminy po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg 

gminnych. 

     Wyżej wymieniona kwalifikacja dotyczy dróg wykazanych w złączniku. 

    Propozycja Wójta Gminy Masłów w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg gminnych 

została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu w Kielcach w dniu 21.02.2018r – 

uchwała Nr 214/67/2018. 

    Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zgodnie z cytowaną wyżej 

ustawą o drogach publicznych. 

    W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/475/2018 

                                                                           Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

Wykaz proponowanych dróg do zaliczenia do kat. dróg gminnych na terenie 

Gminy Masłów.    

Lp. Numer ewidencyjny działki Nazwa drogi 
gminnej 

Określenie odcinka 

Początek Koniec 

1. Obręb Masłów Pierwszy 
nr ew. 773/2, 771/12, 283, 
281/21. 

Ul. Modrzewiowa ul. Zielona w 
Masłowie 
Pierwszym (nr. ew. 
839) 

ul. Spacerowa 
(droga gminna 
344006T) 

2. Obręb Masłów Pierwszy 
nr. ew. 829. 

Ul. Działkowa Od drogi 
wewnętrznej nr ew. 
543 obręb Wola 
Kopcowa 

ul. Jana Pawła II 
droga 
wojewódzka nr 
745 w Masłowie 
Pierwszym 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  

 


