Uchwała Nr XLVII/ 375 /22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. 1 ), art. 7 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.2), Rada Miejska w
Trzebiatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie Gminy Trzebiatów - ulicę
Zachodnią w Mrzeżynie, w granicy działki o numerze geodezyjnym 402/51 – obręb ewidencyjny
Mrzeżyno 2.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi oznaczony jest na mapie stanowiącej załączniki nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Makarewicz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r.: poz. 1005, poz. 1595; z 2022 r. poz. 32, poz.
655.
1
2

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLVII/ 375 /22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Ulica Zachodnia w Mrzeżynie, znajdująca się na części działki o numerze geodezyjnym 402/51, uzyska
charakter drogi publicznej gminnej. Ulica Zachodnia na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Słonecznej posiada nawierzchnię bitumiczną, obustronne chodniki z kostki betonowej oraz parking po
lewej stronie. Przedmiotowa droga ma znaczenie lokalne i służy miejscowym potrzebom. Zaliczenie
drogi do kategorii dróg gminnych jest zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie darowizny z dnia
28.09.2015 r., na podstawie której Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
przekazała Gminie działkę drogową nr 402/51, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy
w zakresie utrzymania dróg. Uzyskanie statusu drogi publicznej umożliwi także naliczanie kwot
pieniężnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego – np.
roboty budowlane, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
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