
Załącznik nr do Protokołu
nr XlV/07 sesji Rady Gminy

Lichnowy z dnia 28.02.2008 r

Uchwała Nr XIV/147/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie nadania kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn zm.) 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 nr 71 poz. 838) Rada 

Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ i.

Nadaje się kategorię dróg gminnych dla drogi nr 2915G (09121) położonej na terenie gminy 

Lichnowy we wsi Boręty przedstawionej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2005 r. w 

sprawie nadania kategorii dróg gminnych.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y /

Jan M ic h a ls k i



Uzasadnienie

We współdziałaniu z Radą Powiatu Malborskiego i Starosty, Rada Gminy Lichnowy 

nadała w 2005 roku kategorię dróg gminnych dla drogi powiatowej Nr 2918G (09125) 

Szymankowo -  Starynia -  Tropiszewo i drogi Nr 2915G (09121) we wsi Boręty

Celem takiej decyzji było zwiększenie szans na pozyskanie dodatkowych środków 

unijnych na remont ww. dróg. Decyzja ta nie spowodowała przeniesienia własności 

nieruchomości i nadal jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starostwa Powiatowego w 

Malborku.

W świetle przyjętych zasad i kryteriów pomocy finansowej ze środków unijnych RPO 

2007-2013 podstawowym warunkiem do otrzymania dofinansowania na budowę, przebudowę 

lub rozbudowę drogi jest posiadania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

czyli tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Zmiana kategorii dróg na gminne nie 

stanowi przeniesienia własności, w związku z powyższym Gmina nie będzie miała 

możliwości starać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego.

Ponadto możliwość dofinansowania z RPO z działania dotyczącego infrastruktury 

drogowej dotyczy dróg lokalnych i pomoc przeznacza się zarówno na drogi powiatowe, jak i 

gminne.

W związku z powyższym złożenie wniosku o dofinansowanie drogi Nr 2918G 

(09125) Szymankowo -  Starynia -  Tropiszewo stanowiłoby konkurencję do programów 

powiatowych.

W obecnej sytuacji ww. decyzja z 2005 roku o zmianie kategorii dróg rozmija się z 

przyjętym założeniem. Ponadto Gmina Lichnowy nie ma technicznych i organizacyjnych 

możliwości realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg.

W świetle powyższego występują przesłanki, aby uchylić uchwałę w tej kwestii i 

przywrócić stan poprzedni.

W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.




