UCHWAŁA NR ………………………….
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia ……………. 2017r

w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r poz. 446) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. u. z 2016 r. poz 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Braniewskiego, Rada
Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:
§1
Następujące drogi położone na terenie miasta Braniewa zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1. Ulica Kwiatowa w Braniewie, przebiegająca na odcinku od ulicy Wileńskiej do ulicy
Sportowej, położona na działce o numerze ewidencyjnym nr 192 obręb nr 5, miasto
Braniewo.
2. Ulica Różana w Braniewie, przebiegająca na odcinku od ulicy Wileńskiej do ulicy PCK,
położona na działce o numerze ewidencyjnym 198/1 obręb 6 , miasto Braniewo.
§2
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 zaznaczono na mapach stanowiących
załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2018 roku.

Braniewo 04.09.2017r
UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Braniewie dot. zmiany kategorii dróg powiatowych na
kategorię dróg gminnych w Braniewie.
Projekt uchwały i w efekcie przejęcie przez Samorząd m. Braniewa ulic: Różanej i Kwiatowej w
Braniewie jest konsekwencją wielu spotkań, rozmów oraz finalnej deklaracji Burmistrza Braniewa
przejęcia w/w dróg zgodnie z ustaleniami ze spotkania z Zarządem Powiatu Braniewskiego z dnia
10.05.2017r. Następnie porozumienia miedzy samorządami dotyczącego współpracy przy remoncie
ul. Kwiatowej.
Zarządu Powiatu w Braniewie z Zarządem Dróg Powiatowych wszczął procedurę wyłączenia dróg
powiatowych z użytkowania z jednoczesnym poinformowaniem o możliwości przejęcia dróg na
mienie Miasta.
Zarząd Powiatu w Braniewie zwrócił się do Burmistrza Miasta Braniewa z wnioskiem o udzielenie
opinii w sprawie pozbawienia następujących dróg:
1. Ulica Kwiatowa w Braniewie, przebiegająca na odcinku od ulicy Wileńskiej do ulicy
Sportowej, położona na działce o numerze ewidencyjnym nr 192 obręb nr 5, miasto
Braniewo.
2. Ulica Różana w Braniewie, przebiegająca na odcinku od ulicy Wileńskiej do ulicy PCK,
położona na działce o numerze ewidencyjnym 198/1 obręb 6 , miasto Braniewo.
na terenie miasta Braniewa kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
W powyższej sprawie Zarząd Powiatu Braniewskiego uzyskał pozytywną opinię od zarządów
sąsiednich powiatów: Elbląskiego, Bartoszyckiego, Lidzbarskiego.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 49/756/17/v z dnia 16 sierpnia 2017 roku
pozytywnie uzgodnił projekt pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulice Różana i Kwiatowa i
zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały staje się zasadne.

W oparciu o art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami)
pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w
porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów
sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu- opinii prezydentów miast.
Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy
do zaliczenia do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w
trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania jest
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie może nie może być dokonane później niż do końca trzeciego
kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

