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Nr XLIII/2010 sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 13.08.2100 r

Załącznik nr ...... do Protokołu

Uchwała Nr XLIII/437/2010 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 13.08.2010 r.

w sprawie zmiany kategorii drogi o nr 2918G z drogi gminnej na drogę powiatową.

Na podstawie art. 10 ust.l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz 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, ze zm.) 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Malborskiego, Rada Gminy Lichnowy 

uchwala co następuje:

§ i .

Pozbawia się kategorii drogi gminnej o nr 2918G z znajdującej się na odcinku Trępnowy -  

Szymankowo o długości 6,680 km wykonanej z nawierzchni bitumicznej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.
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Uzasadnienie

Decyzja o zmianie kategorii drogi Trępnowy -  Szymankowo w 2004 roku, gdyż cały 
odcinek ówczesnej drogi powiatowej położony jest na terenie gminy Lichnowy. Powodem 
przejęcia ww. drogi była chęć wykonywania remontów częściowych przez Gminę poprzez 
uzyskiwanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Przekazanie własności drogi nie nastąpiło, gdyż w wyniku protokołu zdawczo- 
odbiorczego przekazany został tylko środek trwały w postaci asfaltu. Natomiast właścicielem 
nieruchomości drogowej pozostał nadal Powiat Malborski. Stan ten nie pozwalał na 
pozyskanie środków finansowych, gdyż wnioskodawcą mógł być tylko właściciel lub 
dzierżawca nieruchomości, co spowodowałoby odrzucenie wniosku o dotacji już na ocenie 
formalnej.

Pomimo nieuregulowanego stanu prawnego Gmina Lichnowy składała dwukrotnie 
wniosek o dofinansowanie prac remontowych ww. drogi do „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Jednak w ocenie Komisji była to droga o małym 
znaczeniu lokalnym i w rankingu otrzymywała niewystarczającą ilość punktów. W związku z 
tym początkowe założenia nie przyniosły spodziewanego efektu.

Biorąc pod uwagę element formalny (brak własności nieruchomości) oraz brak 
przygotowania Gminy do zarządzania i eksploatacji taką drogą, zasadne jest aby droga 
ponownie stała się drogą powiatową.

Zmiana kategorii drogi daje możliwość realizacji zadań remontowych, gdyż Powiat 
ma większe szanse i możliwości w pozyskaniu środków z programu tzw. „schetynówki” lub 
innych źródeł powołując się na fakt istnienia drogi powiatowej i możliwość połączenia 
inwestycji z innymi odcinkami dróg lokalnych.

W związku z powyższym wnioskuję o zmianę kategorii ww. drogi na drogę 
powiatową.
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