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Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 30.00 3005 r.

w sp raw ie: n ad ania  k ategorii d ró g  gm in n ych .

Uchwała Nr \XXIV/281/05
Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30.09.2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 2 
oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co 
następuje:

§ U

Nadaje się kategorię dróg gminnych dla dróg położonych na terenie gminy Lichnowy 
przedstawionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Szczegółowe warunki przekazania w/w dróg określone będą w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Starostą Powiatu Malborskiego i Wójtem Gminy Lichnowy..

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
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UZASADNIENIE.

Pismem z dnia 21.04.2005 r. Gmina Lichnowy zwróciła się do Starosty Powiatu 

Malborskiego o przejęcie dróg powiatowych Nr 2918G (09125) Szymankowo - Starynia -  

Tropiszewo i drogi Nr 2915G (09121) we wsi Boręty. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i Rada Powiatu na sesji w dniu 18.09.2005 r. podjęła uchwalę o pozbawieniu w/w 

dróg kategorii dróg powiatowych.

Zmiana kategorii dróg z powiatowych na gminne ma na celu umożliwienie samorządowi 

gminnemu podjęcie samodzielnych starań o pozyskanie środków z funduszy unijnych w 

najbliższych latach na remont kapitalny ok. 3 km odcinka drogi Szymankowo -  Starynia -  

Tropiszewo.

W ocenie organu wykonawczego istnieje szansa na wcześniejszą realizację w/w zadania (w 

latach 2007 -  2008). Realizacja inwestycji dotyczących remontu przejmowanych dróg została 

przyjęta w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy na lata 2005 -  2013 i w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym.

Szczegółowe warunki przekazania w/w dróg określone będą w porozumieniu 

zawartym między Starostą Powiatu Malborskiego i Wójtem Gminy Lichnowy

mgr Waldemar Lamkoiuski




