
UCHWAŁA NR LXVIII/417/22 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 583, 1005 i 1079), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1693, 1768 i 1783) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Toruńskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zaliczyć do kategorii drogi gminnej, drogę wewnętrzną, którą stanowią części działek oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków nr: 20/4 i 21/1 w obrębie ewidencyjnym Parowa Falęcka. 

§ 2. Przebieg drogi zaliczonej do kategorii drogi gminnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                             do uchwały nr LXVIII/417/22 

    Rady Gminy Chełmża z dnia 25 października 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1768 i 1783) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po 
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Droga wewnętrzna oznaczone działkami nr: 20/4 i 21/1 w obrębie geodezyjnym Parowa Falęcka łączy się  
poprzez drogę gminną nr 100576 C z droga powiatową 1629  C i celowym jest podniesienie jej kategorii 
z drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej. Ponadto uznanie drogi, jako drogi gminnej, stwarza 
możliwości korzystania z przepisów ustawy o drogach publicznych, a także umożliwi pozyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
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