
Uchwała Nr. ../18

Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia . 2018 r.

w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej w miejscowości Siecień, 
gmina Brudzeń Duży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2222 z póź. zm.), Rada Gminy 
Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę składającą się z działki nr ewid. 92 w 
miejscowości Siecień gm. Brudzeń Duży, która stanowi własność Gminy Brudzeń Duży.

§ 2.

Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 określone są w załączniku do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

§ 4.

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



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj: Dz. U. 2017 poz. 1875, 223 oraz 2018r. poz. 130 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1,2,3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222) podejmowanie 

uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych pozostawia się do wyłącznej 

własności Rady Gminy.

Zaliczenie drogi wewnętrznej - działki nr ewid. 92 w miejscowości Siecień gm. Brudzeń 

Duży, która stanowi własność Gminy Brudzeń Duży jest podyktowane ukończonym 

zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa drogi gminnej klasy L nr 290335W Uniejewo- 

Cierszewo-dr woj. Nr 562 od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 555) do km 

0+522,84 oraz drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+244,77 (skrzyżowanie z drogą 

powiatową) nr 2905W.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.



Załącznik
do Uchwały N r ............../2018

z dnia.....................................
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym


