
UCHWAŁA NR RG-XXVI/294/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, zlokalizowanej na 
działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 470 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 
w Kielcach (Uchwała Nr 128/174/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 8 lipca 2020 r.), Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny uchwala co następuje. 

§ 1.  Do kategorii drogi gminnej zalicza się dotychczasową drogę wewnętrzną stanowiącą  
ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, zlokalizowaną na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - 
Sitkówka-Nowiny, na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, zgodnie z lokalizacją i przebiegiem przedstawionym 
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Ustala się przebieg drogi gminnej wymienionej w §1, w sposób określony w Załączniku Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-XXVI/294/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Lokalizacja w terenie ul. Świerkowej w miejscowości Trzcianki, Gmina Sitkówka-Nowiny 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Zbigniew Pyk
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-XXVI/294/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Przebieg drogi gminnej stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, 
Gmina Sitkówka-Nowiny 

1 2 3 4 5 6 7 
Lp. Miejscowość Nr ewid. drogi 

publicznej 
Nazwa 

drogi/ulicy 
Przebieg drogi/ulicy 

(początek/przez/koniec) 
Długość 
odcinka  

[mb] 

Uwagi 

1 Trzcianki brak numeru 
Numer nie 

nadany przez 
Urząd 

Marszałkowski 

Droga gminna: 
ul. Świerkowa 

początek drogi: 
na połączeniu z 
ul. Modrzewiową 
w miejscowości Wola 
Murowana (działka nr 
ewid. 557 obręb 
geodezyjny 4 - Wola 
Murowana) 
 
przebieg drogi: 
działka nr ewid. 
64 w miejscowości 
Trzcianki obręb 
geodezyjny 3 - Sitkówka-
Nowiny 
 
koniec drogi:  
działką nr ewid. 
372 w miejscowości 
Trzcianki  obręb 
geodezyjny 5 - Zagrody 

535,00 zał. nr 1 

 
 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zwrócił się do Zarządu Powiatu Kieleckiego z

wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, dotychczasowej drogi

wewnętrznej stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w

obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny, na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Droga wewnętrzna - ul.

Świerkowa posiada początek na połączeniu z ul. Modrzewiową w miejscowości Zagrody (działka nr ewid.

557 obręb geodezyjny 4 - Wola Murowana), koniec przed działką nr ewid. 372 obręb geodezyjny 5 -

Zagrody, o długości 535,00 mb. Zarząd Powiatu w Kielcach w dniu 8 lipca 2020 r. podjął Uchwałę Nr

128/174/2020, dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych

położonych na terenie Gminu Sitkówka-Nowiny, opiniując pozytywnie wniosek wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny w przedmiotowej sprawie. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.

poz. 470 ze zm.) nakłada na zarządcę drogi obowiązek ustalenia przebiegu administrowanych przez siebie

dróg. Ustalenie przebiegu drogi pozwala na jednoznaczne określenie jej usytuowania w terenie, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na punkt początkowy drogi, miejscowości przez które przebiega i

określenie miejsca zakończenia odcinka drogi. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy, ustalenie przebiegu

istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Podjęcie przez Radę Gminy

Sitkówka-Nowiny niniejszej uchwały umożliwi zaliczenie do kategorii drogi gminnej dotychczasowej drogi

wewnętrznej, stanowiącej ul. Leonów w miejscowości Trzcianki oraz ustalenie jej przebiegu w celu

przeprowadzenia właściwej ewidencji dróg gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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