
 

 

UCHWAŁA Nr XX/182/2016 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

 

z dnia 21 września 2016 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 (Dz. U. z 2015 r. poz. 4601) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016. poz. 4462), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 

Powiatu Białobrzeskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi będące w granicach 

administracyjnych miasta i gminy Białobrzegi, stanowiące załącznik graficzny  nr 1 i 2                                              

do niniejszej uchwały: 

 

1. Budy Brankowskie n. Pilicą – Budy Brankowskie k. Pokrzywna o długości 1,650 km, 

działka ewid. 116 ob. Budy Brankowskie 

2. ul. Sienkiewicza c.d. Białobrzegi o długości 0,645 km, działka ewid. 1842 ob. Sucha 

3. ul. Lazurowa Białobrzegi o długości 0,528 km, działka ewid. 1840 ob. Sucha                                                     

i  2951 ob. Białobrzegi. 

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega opublikowaniu na tablicach 

informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.  

 

 

               Przewodniczący 

 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

               Marcin Osowski 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 774 w zakresie brzmienia 

art. 3,  poz. 870 w zakresie brzmienia art. 1, poz. 1336 w zakresie brzmienia art. 2, poz. 1830 w zakresie brzmienia                           

art. 7, poz. 1890 w zakresie brzmienia art. 50,  poz. 2281 w zakresie brzmienia art. 3, Dz. U. z 2016 r. poz. 770                                         

w zakresie brzmienia art. 1, poz. 903 w zakresie brzmienia art. 2. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016. poz. 446. 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi celem porządkowania zaszłości w nieuregulowaniu 

statusu dróg na terenie gminy Białobrzegi przedstawia projekt uchwały i informuje, iż: 

 

- W obecnej chwili drogi wymienione w projekcie nie są sklasyfikowane jako drogi 

publiczne gminne tzn. nie zostały (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku                                                            

o drogach publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy                                                                 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zaliczone 

na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do kategorii dróg publicznych. 

 

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku  o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) drogi te - są 

drogami gminnymi niepublicznymi (drogami wewnętrznymi) ogólnodostępnymi, których 

właścicielem jest Gmina Białobrzegi i pozostają one w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy 

Białobrzegi. 

 

- Zaliczenie dróg wymienionych w projekcie uchwały do kategorii dróg publicznych 

gminnych pozwoli na nadanie im numerów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz na 

stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – jest ono stosowane przy projektowaniu, 

wykonywaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich 

odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz remontach objętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 

- Zaliczenie dróg wymienionych w projekcie uchwały do kategorii dróg publicznych 

gminnych pozwoli także na stosowanie Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,                               

z późn. zm.) - jest ona stosowana między innymi przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych na 

zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia itp. 

 

           - Zaliczenie dróg wymienionych w projekcie uchwały do kategorii dróg publicznych 

gminnych pozwoli również umieścić te drogi w Krajowym systemie informacji o sieci dróg 

publicznych na terenie Polski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 

2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci 

dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67, poz. 583 z późn. 

zm.). 

 


