
UCHWAŁA NR XXXIII/353/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej 
w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej 

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 z późn zm.) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz.470 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Głubczyckiego,  Rada Gminy 
Branice uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych położoną w Branicach drogę 
wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1216/1 (ul. Ogrodowa), obręb 
Branice. 

2.  Szczegółowy przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa mapka stanowiąca załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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PLANOWANA ZMIANA KATEGORII DROGI GMINNEJ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXiII/353/21

Rady Gminy Branice

z dnia 20 września 2021 r.
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UZASADNIENIE 

1. Podstawa prawna  

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, co stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy o samorządzie gminnym.  

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniająca sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z 
wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

Zaliczenie o kategorii dróg gminnych następuje na drodze uchwały rady gminy po 
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

2. Zamierzone cele uchwały  

Zmiana kategorii drogi z wewnętrznej na drogę publiczną o kategorii gminnej. 

3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. 
społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.  

Obecnie droga zaklasyfikowana jest do kategorii dróg gminnych wewnętrznych. Jako Gmina jesteśmy w 
trakcie opracowywania projektu przebudowy dróg w miejscowości Branice, w którego zakres wchodzi ulica 
Ogrodowa. Kolejnym krokiem z naszej strony będzie podjęcie działań mających na celu uzyskanie 
dofinansowania na realizację projektowanej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego 
zakres obejmuje realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, 
zwane dalej „zadaniami gminnymi”.  

Wobec powyższego niezbędna jest zmiana kategorii drogi gminnej wewnętrznej (ulica Ogrodowa) na 
drogę gminna publiczną.  

4. Określenie skutków proponowanego rozwiązania  

Projekt dotyczy drogi krzyżującej się z droga powiatową nr 1220O (ul.Szpitalna), 
stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia  

W wyniku zmiany kategorii drogi przewiduje się podtrzymanie opłat z tytułu 
umieszczania reklam w pasie drogowym, dzierżaw i zajęć pasa drogowego.  

6. Opinie uprawnionych przedmiotów  
Zarząd Powiatu: 
 - Przewodniczący Zarządu – Piotr Soczyński 
 - Wicestarosta – Anita Juchno 
 - Członek Zarządu – Irena Sapa  
 - Członek Zarządu – Bogdan Kulik 
 - Członek Zarządu – Benedykt Pospiszyl  

 
 
Zaopiniował projekt pozytywnie (Uchwała nr …………………….. z dnia …………………….) 
 
Projekt wymagał opinii Zarządu Powiatu w Głubczycach – opinia pozytywna   
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