
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała nr 144.277.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi na terenie Gminy Olszanica  

do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lesku uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych następującej drogi 

na terenie Gminy Olszanica: 

1) Droga gminna zlokalizowana na działkach o nr 385/2 i 396/24 w Uhercach Mineralnych. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



 

 

Uzasadnienie 

 

Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) zwrócił się pismem nr RRG.721.13.2022 

z dn. 31 maja 2022 r. z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

publicznych, zgodnie z dokumentacją załączoną do pisma, drogi wewnętrznej położonej na 

nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 385/2 i 396/24 w Uhercach Mineralnych. 

Zgodnie z przywołanymi przepisami zaliczenie do kategorii dróg gminnych publicznych 

następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu Leskiego wyrażając opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie, kierował się 

informacją Wójta Gminy Olszanica o znaczeniu dróg i ich klasyfikacji zawartych w skierowanej 

w celu zaopiniowania dokumentacji. 

Wójt Gminy Olszanica odpowiada za określenie czy w/w drogi spełniają wymagania 

stawiane drogom gminnym, o których mowa w Rozporządzeniu Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 
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