
UCHWAŁA NR LV/547/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów 
w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z póź. 
zm.)1) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 z póź. zm.)2) Rada Miejska 
w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 
Drogi położone na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki, stanowiące własność 
Gminy Staszów, a wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zalicza się do 
kategorii dróg gminnych. 

§ 2. 
Szczegółowe położenie i przebieg dróg w terenie określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.1318, poz. 645; Dz. u. 2014r. poz. 379, poz. 1073. 
2) Zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.1543, poz 843, poz. 1446; Dz. U. 2014r. poz. 659,
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/547/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 września 2014 r.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. 
Poz. 260 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 
niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego 
zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Staszowskiego uchwałą Nr 68/14 z dnia 11 września 
2014r. pozytywnie zaopiniował zaliczenie wymienionych w załączniku Nr 1 dróg na terenie 
gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki do kategorii dróg gminnych. Przedłożona 
uchwała ma na celu uporządkowanie istniejącego stanu w zakresie ewidencji dróg będących 
własnością gminy, zgodnego z posiadanymi przez nie parametrami technicznymi oraz 
przeznaczeniem. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest zaliczenie przedmiotowych 
dróg do kategorii dróg gminnych. 
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                 Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LV/547/14

       Rady Miejskiej w Staszowie 
                                                                                                          z dnia 29 września 2014 roku

Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych 
L p. Nazwa drogi Przebieg drogi

1. Kurozwęki - Jabłonica Od  drogi  powiatowej  nr  0828T  w  kierunku  zachodnim  do
miejscowości Jabłonica (granica z Gminą Szydłów) 

2 ul. Staszowska i ul. 
Szydłowska

(ul. Staszowska) - Od obwodnicy Kurozwęk drogi wojewódzkiej
765   w  kierunku   zachodnim,  krzyżuje  się  z  drogą  gminną
nr 385036T i  drogą powiatową nr 0829T następnie krzyżuje się
z  ulicami:  Skałka,  Zagonie,  Krótka,  Poprzeczna,  Ponicka  oraz
z drogą powiatową nr 0828T. (ul. Szydłowska)- W dalszej części
krzyżuje się  ponownie z ul. Zagonie, drogą gminną nr 385034T
a następnie w kierunku zachodnim do granicy z Gminą Szydłów. 

3 ul. Zagonie Od  ul.  Staszowskiej   w  kierunku  zachodnim  krzyżuje  się
z ul. Ponicką i drogą gminną nr 385031T do ul. Szydłowskiej.

4 ul. Ponicka Od ul. Staszowskiej w kierunku południowym do ul. Zagonie 

5 ul. Opatowska  Od drogi powiatowej nr 0829T w kierunku zachodnim krzyżuje
się z ulicami: Skałka,  Krótka,  Poprzeczna do drogi powiatowej
nr 0828T 

6 ul. Skałka Od  ul.  Staszowskiej   w  kierunku  północno-zachodnim  do  ul.
Opatowskiej

7 ul. Krótka Od  ul.  Staszowskiej   w  kierunku  północno-wschodnim  do  ul.
Opatowskiej

8 ul. Poprzeczna Od  ul.  Staszowskiej   w  kierunku  północno-wschodnim  do  ul.
Opatowskiej (równoległa do ul. Krótkiej)
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      Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/547/14

       Rady Miejskiej w Staszowie 
                                                                                                z dnia 29 września 2014 roku
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