
UCHWAŁA NR LVII/326/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się przebieg drogi gminnej nr 100019Z - były odcinek drogi powiatowej nr 3507Z – 
zlokalizowanej na działce nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno oraz na działkach nr 229/2 i 229/3 obręb 
ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. 

2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.             
Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Rada Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XXIV/186/20 z dnia             16 lipca 
2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg i odcinków dróg powiatowych, 
pozbawiła kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej nr 3507Z Strzeżenice-Kazimierz Pomorski, 
jednocześnie zaliczając ją do kategorii drogi gminnej. 

Tym samym niezbędnym stało się ustalenie przebiegu w/w drogi gminnej w formie uchwały rady gminy. Do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy bowiem stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Do 
takich spraw należy między innymi ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych. Następuje to w drodze 
uchwały rady gminy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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