
 

 

 

 

  
projekt 

Uchwała nr …................... 

Rady Gminy Michałowice 

  z dnia ….............................. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu  

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu : 

Uchwała Nr 118/1088/2016 z dnia 17.08.2016 r. Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zalicza się niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Michałowice  

w miejscowości Reguły do kategorii dróg gminnych:     
                 1)   ul. Nawigacyjna na odcinku od ul. Okopowej do działki nr ewidencyjny 463/20 (część 

działki nr ewidencyjny 463/21 i 462/7), o nawierzchni asfaltowej; 

                 2)  ul. Fregaty na odcinku od ul. Nawigacyjnej do ul. Platanowej (działki nr ewidencyjny: 

część 463/21, część 462/7, 463/36, 474/3), o nawierzchni utwardzonej; 

                 3) ul. Platanowa na odcinku od ul. Fregaty do Alei Jerozolimskich (działki  

nr ewidencyjny: 474/2, 485/1, 469), o nawierzchni gruntowej. 

  

§ 2 
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych § 1 jest określony na mapie  

miejscowości Reguły stanowiącej załącznik  do uchwały. 

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice  

  

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 
 



  

 

  

                                                  UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  

 

         Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 

kategorii, a stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 

Przedmiotowe drogi stanowią własność Gminy Michałowice. Uznanie dróg jako drogi 

gminne stwarza możliwości korzystania z przepisów ustawy o drogach publicznych 

(prowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, prowadzenia nadzoru przewidzianego 

dla dróg publicznych, wprowadzenie numeracji dróg).  Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 

pozytywnie zaopiniował zaliczenie omawianych dróg do kategorii gminnych dróg 

publicznych.   
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