
UCHWAŁA NR XII/217/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych 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 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 -3 w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 z poźn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ l. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kluczborskiego przejmuje się i zalicza następujące drogi 
powiatowe do kategorii dróg gminnych :

1) drogę powiatową DP nr 2097O – ulica Grunwaldzka w Kluczborku;

2) drogę powiatową DP nr 2121O – ulica Waryńskiego w Kluczborku;

3) drogę powiatową DP nr 2124O – ulica Mickiewicza w Kluczborku;

4) drogę powiatową DP nr 2127O – ulica Moniuszki w Kluczborku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii

dróg gminnych .

Drogi powiatowe nr: 2097O - ul. Grunwaldzka, 2121O – ul. Waryńskiego, 2124O – ul.
Mickiewicza, 2127O – ul. Moniuszki w Kluczborku to drogi klasy Z przejmujące ruch dróg
wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych i wyprowadzające go na ulicę Byczyńską (droga krajowa)
i ulicę Jagiellońską (droga powiatowa). Ponadto drogi te zlokalizowane są w centralnej części
miasta gdzie obsługują miejski ruch lokalny zapewniając dojazd do usytuowanych przy tych
ulicach budynków mieszkalnych, licznych punktów handlowych i usługowych oraz instytucji
świadczących usługi publiczne. W celu zapewnienia większej liczby miejsc do parkowania na
dwóch ulicach, tj. ulicy Waryńskiego i Mickiewicza obowiązuje ruch jednokierunkowy.
Drogi te nie stanowią połączeń miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib
gmin miedzy sobą, czyli nie spełniają wymogów funkcjonalnych stawianych kategorii dróg
powiatowych.
Drogi powiatowe nr: 2097O, 2121O, 2124O, 2127O zapewniają lokalną, wewnętrzną komunikację
w mieście Kluczbork, służą miejscowym potrzebom i pełnią w układzie komunikacyjnym funkcje
jakie powinny pełnić drogi gminne.

Id: 5DA4BFF9-2A76-4E69-B7FE-8C667910001B. Podpisany Strona 1




