
UCHWAŁA NR XXX/237/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1005.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
w Gryfinie, Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną w miejscowości Widuchowa – przebiegającą 
po dz. ewid. nr 657 w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2. 

§ 2. Przebieg drogi, o którym mowa w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/237/2021 
   Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 24 sierpnia 2021 r.  
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UZASADNIENIE 

 

Mając na uwadze realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna                       
w Widuchowej”, która jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2020 r. 
Gmina Widuchowa uzyskała akceptację na włączenie przebudowy drogi na przedmiotowej działce 
do projektu dofinansowania. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od zaliczenia drogi 
wewnętrznej znajdującej się na działce nr 657 w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 do kategorii 
dróg gminnych.   Ze względu na to, iż koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina 
Widuchowa zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie 
kosztów utrzymania dróg gminnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, poz. 1087, poz. 471, poz. 2338, z 2021 r. poz. 
2020, poz. 54, poz. 720, poz. 1005) Gmina Widuchowa w dniu 6 lipca 2021r. wystąpiła do Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z pismem w sprawie zaopiniowania wykazu dróg przewidzianych do kategorii 
dróg gminnych, które zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 
495/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. 

Uchwała rady gminy o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych nie ma charakteru 
absolutnie swobodnej decyzji uznaniowej. "Gmina nie może odmówić przejęcia drogi wewnętrznej 
na drogę gminną, jeśli spełnia ona wszystkie wymagania techniczne prawem przewidziane dla dróg 
publicznych, a jej lokalizacja czyni z niej drogę realizującą cele publiczne określonej grupy ludzi" 
(T. Kierzyk, Zadania gmin w zakresie budowy dróg. Drogi wewnętrzne (teoria i praktyka), Rejent 
2007, nr 12, s. 140). W związku z tym, że droga spełnia wszelkie wymagania techniczne dla drogi 
publicznej, uzasadnione jest jej włączenie do kategorii dróg gminnych. 
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