
UCHWAŁA NR XXXIX/243/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji  zaliczenia dróg na terenie 
Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7a w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala,  
co następuje: 

§ 1.  

1. Przekazuje się Zarządowi Powiatu w Koszalinie – w celu zaopiniowania – propozycję zaliczenia drogi 
gminnej wewnętrznej bez nazwy do kategorii dróg gminnych publicznych położonej na działkach nr 20/1, 20/3 
i 51/3 w granicach administracyjnych miejscowości Miłogoszcz, będącej własnością Gminy Będzino, 

2. Przebieg drogi wymieniony w ust. 1 przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3. Na zaopiniowanie propozycji wyznacza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie termin 21 dni, liczony od 
daty doręczenia propozycji do zaopiniowania. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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 Załącznik do Uchwały nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Niniejszym projektem uchwały przystępuje się do procedury zaliczenia drogi lokalnej  położonej na dz. nr 
20/1, 20/3 i 51/3 w Miłogoszczy do kategorii dróg publicznych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze 
zm.), przed zaliczeniem dróg do kategorii publicznych, Rada Gminy w Będzinie musi zasięgnąć opinii Zarządu 
Powiatu. Wyznaczony termin zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji 
do zaopiniowania. Nie złożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie wnioskowanej uchwały.
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