
UCHWAŁA NR XXII/142/12
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zaliczenia 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Opatowskiego, Rada 
Gminy ustala co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi drogi gminnej drogę o znaczeniu lokalnym nie zaliczoną do innych kategorii 
stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi 
gminnej nr 000002T o długości 1259 m. 

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 jest określony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/142/12
Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 września 2012 r.
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Uzasadnienie

Droga przebiega przez teren gminy Baćkowice w miejscowości Piórków - Kolonia, ma wykonaną 
podbudowę pod ułożenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o szerokości 6,0 m i stanowi ważny punkt 
komunikacyjny, grunty znajdujące się pod ww. drogą stanowią własność gminy Baćkowice. Podjęcie niniejszej 
uchwały jest jest celowe ponieważ spełnia oczekiwania mieszkańców domagających się polepszenia ciągu 
komunikacyjnego dróg gminnych w ww. miejscowości co spowoduje przesunięcie ruchu samochodów 
ciężarowych z terenu zabudowanego na teren niezabudowany. 
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