UCHWAŁA NR XI/128/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie dodatkowego zaliczenia drogi do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie
Gminy czarny Dunajec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Nowotarskiego, wyrażonej w uchwale Nr 471/IX/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wydania opinii
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Czarny Dunajec do kategorii dróg gminnych, Rada
Gminy Czarny Dunajec, na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się dodatkowo do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do
innych kategorii, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służącym miejscowym potrzebom drogę w miejscowości
Czarny Dunajec – droga o nazwie „ul. Rynek” – działka ewid. nr 5160/1.
2. Droga opisana w ust. 1 została oznaczona na mapie stanowiącej złącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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UZASADNIENIE

Nadanie kategorii drodze gminnej zostało pozytywnie zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu
Nowotarskiego Uchwałą Nr 471/IX/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wydania opinii w
sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Czarny Dunajec do kategorii dróg
gminnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego powiatu.
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