UCHWAŁA NR …/..../20115
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

projekt

z dnia ......................... 2015 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie ustawy z dnia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./ art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Kościańskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały na
terenie Gminy Krzywiń.
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Krzywinia z dnia ..…lutego 2015 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na terenie gminy Krzywiń istnieje obecnie sieć dróg gminnych,poza tymi drogami istnieje sieć
dróg będących drogami wewnętrznymi. Zarządzanie tymi drogami należy – zgodnie z ustawą z dnia 21
marca 1985r. O drogach publicznych do zarządcy lub właściciela terenu. Tak więc koszty utrzymania
dróg wewnętrznych ponosi Gmina Krzywiń. Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych
wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania dróg gminnych.
Ze względu na rozwój gminy, często zdarza się, że różni inwestorzy występują do Burmistrza
Miasta i Gminy Krzywiń z wnioskami o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi
gminnej – zarówno publicznej w rozumieniu ustawy O drogach publicznych, jak i wewnętrznej – sieci
infrastruktury technicznej (energetycznej, telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej itp.) lub z
wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Zarządca drogi zobowiązany jest
wniosek taki rozpatrzyć i wydać stosowne zezwolenie. W przypadku dróg publicznych zezwolenie takie
jest wydawane w formie decyzji i za te urządzenia Gmina pobiera opłaty. Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń jest zobowiązany do naliczenia opłat za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej i nie ma
możliwości odstąpienia od naliczenia tej opłaty. W przypadku drogi wewnętrznej opłaty takiej nie można
naliczyć i pobierać corocznie. W tym przypadku jedyną formą użyczenia terenu jest zawarcie umowy
służebności przesyłu, w której zazwyczaj jest ustalona jednorazowa kwota za służebność. W przypadku
opłat naliczanych w formie decyzji, a więc dotyczących dróg publicznych, opłata taka jest naliczona i
pobierana corocznie. Jest to więc przesłanka bardzo istotnie przemawiająca za koniecznością
zaliczenia części dróg wewnętrznych do sieci dróg gminnych publicznych, ponieważ pozwoli na
zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Nadmienić należy, że w części dróg gminnych wewnętrznych
są już umieszczone urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Zostały one umieszczone na podstawie pisemnego zezwolenia zarządcy drogi, to jest
Burmistrza Gminy, ale umieszczone bez zawarcia umowy służebności. Niestety – w odniesieniu do dróg
wewnętrznych – nie można wszcząć postępowania o zajęcie pasa drogowego i naliczyć opłat, ponieważ
zarządzanie drogami wewnętrznymi nie podlega przepisom ustawy O drogach publicznych. W
przypadku zaliczenia takiej drogi do sieci dróg publicznych właściciel takiego urządzenia może wystąpić
do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wnioskiem o wyrażenie zgody na pozostawienie urządzenia w
pasie drogowym drogi gminnej publicznej. Wówczas zostanie takiemu właścicielowi sieci ustalona
opłata, którą będzie zobowiązany uiszczać corocznie, przez co zwiększą się wpływy do budżetu gminy.
Innym ważnym powodem zaliczenia dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych jest fakt
umożliwienia przejmowania działek od prywatnych właścicieli z przeznaczeniem pod drogi publiczne.
Tylko w takim przypadku, to jest pod drogę publiczną w rozumieniu przepisów ustawy O drogach
publicznych, przejęcie (ewentualnie z symboliczną opłatą) działki może nastąpić na podstawie decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń zatwierdzającej podział nieruchomości. Wówczas nie ma potrzeby
sporządzania aktu notarialnego, co musi mieć miejsce w przypadku przejmowania nieruchomości pod
drogi wewnętrzne. Zwiększa to znacznie koszty takiego postepowania i przyśpiesza je oraz ułatwia
ostateczne załatwienie wielu spraw.
Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest fakt, że w przeważającej
większości przypadków można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych jedynie na drogi
zaliczone do sieci dróg publicznych.
Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności
podjęcia uchwały.
Sporządził:
Andrzej Dembski
Inspektor
tel. 501 665 401

Załącznik nr 1 do uchwały Rady MiejskiejGminy Krzywiń nr …….. z dnia ….

WYKAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH
– DO ZALICZENIA DO SIECI DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH GMINY KRZYWIŃ
LP

NAZWA DROGI

1

Wieś Bielewo

2

Wieś Bieżyń

3

Wieś Bieżyń

4

Wieś Cichowo

5

Wieś Cichowo

6

Wieś Cichowo

7.

Wieś Jerka
ul. Działkowa
Wieś Jerka
ul.Nowa
Wieś Jerka
ul. Lipowa
Wieś Jerka
ul. Krótka

8.
9.
10.

PRZEBIEG DROGI

DŁUGOŚ
Ć

Droga powiatowa nr P 3924P – Droga
wojewódzka 308
Droga powiatowa nr P 3921P –dojazd do
posesji i do gruntów rolnych wsi Bieżyń

1219 m

Droga powiatowa nr P 3921P –dojazd do
gruntów rolnych wsi Bieżyń
Droga powiatowa nr P 3921P –dojazd do
gruntów rolnych wsi Cichowo
(gospodarstwo)
Droga powiatowa nr P 3921P –dojazd do
centrum i do gruntów rolnych wsi Cichowo
(Łąki)
Droga –dojazd do jeziora wsi Cichowo
(Brzeg Ruczaju)
Droga wojew.308 – dojazd do ul. Nowej

1172 m
430 m

32
(obręb Cichowo)

182 m

16
(obręb Cichowo)
861/43
(obrębJerka)
861/42
(obrębJerka)
861/41
(obrębJerka)
405,402,864/5,871/1,87
2/3,872/5,396/1,396/5,
1208,
(obrębJerka)
1205/1,388/22,388/7,
1197/1
(obrębJerka)
531
(obrębJerka)
978
(obrębJerka)
190/3
(obrębJurkowo)
23/3, 14
(obręb Kopaszewo)
26/24,26/8,26/6,
26/9,26/13
(obręb Kopaszewo)
80,81/1,76/1280/1
(obręb Lubiń)
280/2
(obręb Lubiń)
644,657
(obręb Lubiń)
249
(obręb Łagowo)
238
(obręb Łagowo)

311m

ul. Działkowa – dojazd do ul. Kościuszki
dr.pow. P3908P
ul. Działkowa – dojazd do ul. Nowej

306m

Droga wojew.308 – dojazd do os.
W.Witosa

322m

272m

Droga pow.P.3927P – dojazd do drogi
wojewódzkiej 308

967m

13.

Droga wojew.432 – dojazd do posesji

311m

Droga wojew.308 – dojazd do posesji

440m

15.

Wieś Jerka
ul.Ogrodowa
Wieś Jerka
ul. Łąkowa
Wieś Jurkowo

Droga pow. .P3928P – dojazd do posesji

233m

16.

Wieś Kopaszewo

881m

17.

Wieś Kopaszewo

Droga wojew.308 – dojazd do drogi pow. Nr
P3928
Od drogi pow. Nr P3928 P - dojazd do
bloków mieaszkalnych

18.

Droga wojew.308 – dojazd do drogi pow. Nr
P3901P
Od drogi pow. Nr P3901P do ul.Słonecznej

476m

Od drogi woj. 308 –do drogi pow. . Nr
P3925P do ul.Stanisławiaka
Od drogi pow. Nr P3922P do wiatraka

670m

21.

Wieś Lubiń
ul. Sloneczna
Wieś Lubiń
ul. Podgórna
Wieś Lubiń
ul. Zielona
Wieś Łagowo

22.

Wieś Łagowo

Od drogi pow. Nr P3922P do drogi pow.
P3922P (zapłocia)

648m

20.

399
(obręb Bieżyń)
356/3
(obręb Bieżyń)
91
(obręb Cichowo)

778 m

Wieś Jerka
Os. W.Witosa

19.

224, 428
(obręb Bielewo)

538 m

12.

14.

NUMERY DZIAŁEK

518m

190m

97m

UWAGI

23.

Wieś Łagowo

Od drogi pow. Nr P3901P do jeziora

150m

24.

Wieś Łuszkowo

925m

25.

Wieś Łuszkowo

26.

Wieś Mościszki

Od drogi pow. Nr P3908P do dr.pow
Nr P 3919P (Morgi)
Od drogi pow. Nr P3908P do ronda dr.pow
Nr P 3919P (przy bazie)
Od drogi pow. Nr P3923P do DPS

27.

Wieś Rąbiń

460m

28.

Wieś Zbęchy

29

Wieś Zbęchy

30

Wieś Zgliniec

31

Wieś Żelazno

32

Krzywiń droga nr 1

Od drogi gminnej. NrGP583019P do dr.pow
Nr P 3908P
Od drogi pow. Nr P3919P do dr.pow
Nr P 3920P
Od drogi pow. Nr P3920P dojazd do
posesji w kier. jerka
Od drogi pow. Nr P3929P do dr.pow
Nr P 3998P
Od drogi pow. Nr P3925P do dr.gminnej
Nr G 583040P
Droga osiedlowa Osiedle Młodych

309,0m

33

Krzywiń droga nr 2

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

389,0m

34

Krzywiń droga nr 3

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

304,0m

35

Krzywiń droga nr 4

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

284,0m

36

Krzywiń droga nr 5

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

228,0m

37

Krzywiń droga nr 6

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

201,0m

38

Krzywiń droga nr 7

Droga osiedlowa Osiedle Młodych

232,0m

283m
200m

208m
232
253m
208m

54
(obręb Łagowo)
928,926,624,625,927
(obręb Łuszkowo)
595
(obręb Łuszkowo)
134/4
(obręb Mościszki)
503/3
(obręb Rąbiń)
127/3
(obręb Zbęchy)
127/1,126
(obręb Zbęchy)
25
(obręb Zgliniec)
501/3,501/4,
(obręb Żelazno)
1031,1034 (obręb
Krzywiń)
1043,1052 (obręb
Krzywiń)
1051,10671184/12
(obręb Krzywiń)
1201/28 (obręb
Krzywiń)
1201/28 (obręb
Krzywiń)
1183/1 (obręb Krzywiń)
1043,1151,1201/28
(obręb Krzywiń)

