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Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR …/.../2019 

 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia …............ 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 509, 1309, 1696, 1815) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kieleckiego, 

Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Drogę ulica Kasztanowa w miejscowości Piekoszów znajdującą się na działkach oznaczonych 

numerami 1832/230 i 1832/215 w obrębie geodezyjnym 0013 Piekoszów, jednostka rejestrowa 260414_2 

Piekoszów o długości 435 mb – od połączenia z ulicą Sikorskiego w Piekoszowie do skrzyżowania z ulicą 

Klonową w Piekoszowie zalicza się do kategorii dróg gminnych. 

§ 2. 1. Ustala się przebieg drogi ulica Kasztanowa w Piekoszowie na działkach oznaczonych numerami 1832/230 

i 1832/215 w obrębie geodezyjnym 0013 Piekoszów, jednostka rejestrowa 260414_2 Piekoszów  

2. Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Drogę ulica Klonowa w miejscowości Piekoszów znajdującą się na działkach oznaczonych 

numerami 1832/233 i 1832/210 w obrębie geodezyjnym 0013 Piekoszów, jednostka rejestrowa 260414_2 

Piekoszów o długości 624 mb – od połączenia z ulicą Sikorskiego w Piekoszowie do skrzyżowania z ulicą 

Jarzębinową w Piekoszowie zalicza się do kategorii dróg gminnych. 

§ 4. 1. Ustala się przebieg drogi ulica Klonowa w Piekoszowie na działkach oznaczonych numerami 1832/233 i 

1832/210 w obrębie geodezyjnym 0013 Piekoszów, jednostka rejestrowa 260414_2 Piekoszów  

2. Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 3, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
Sporządził: 

Patryk Kanarek – podinspektor ds. budowy i utrzymania infra-

struktury drogowej 

12.12.2019r. 

Sprawdził: 

Marek Szczerba – Kierownik Referatu IRO 

12.12.2019r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

12.12.2019r. 

Zatwierdził: 

Z. Piątek – Wójt 

12.12.2019r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/.../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia..................... 

 

Lp. Droga Przebieg drogi Numer działki drogowej 

1. 

 

Ulica Kasztanowa w Piekoszowie 
Od połączenia z ulicą Sikorskiego w 

Piekoszowie do skrzyżowania z ulicą 

Klonową w Piekoszowie 

1832/230 i 1832/215 w obrębie 

geodezyjnym 0013 Piekoszów, 

jednostka rejestrowa 260414_2 

Piekoszów 

2. 

 

Ulica Klonowa w Piekoszowie 
Od połączenia z ulicą Sikorskiego w 

Piekoszowie do skrzyżowania z ulicą 

Klonową w Piekoszowie 

1832/233 i 1832/210 w obrębie 

geodezyjnym 0013 Piekoszów, 

jednostka rejestrowa 260414_2 

Piekoszów 

 

 

 

 



Strona 3 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr …/.../2019 Rady Gminy Piekoszów z  dnia … w  sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i  ustalenia ich przebiegu. 

Zgodnie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815) zaliczenie oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych 

do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Kieleckiego. 

Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą nr 75/355/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku zaopiniował pozytywnie 

wniosek Wójta Gminy Piekoszów znak: IRO.7210.1.2019.PK z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zaliczenia 

ulic Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie do kategorii dróg gminnych. 

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Piekoszów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


