UCHWAŁA NR ………………………
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia ………………………..

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

Rada Miejska w Redzie
uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się drogę zlokalizowaną na działkach nr 535/12, 536/3, 533/3, oraz 534/2 obr. 2,
stanowiących własność Gminy Miasto Reda, klasy L, o nazwie „Handlowa”, do kategorii dróg
gminnych i ustala jej przebieg, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały …/…./2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z późn. zm.), do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do
innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.
Zaliczenie ulicy Handlowej do kategorii dróg gminnych umożliwi połączenie istniejącej
sieci dróg i umożliwi powszechny dostęp do nieruchomości przylegających do tej drogi.
Propozycja Burmistrza Miasta Redy dot. zaliczenia ulicy Handlowej do kategorii dróg
publicznych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na mocy
uchwały nr VI/328/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie
wydania opinii o zaliczeniu drogi położonej na obszarze Gminy Miasta Reda do kategorii dróg
gminnych.
W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
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