
UCHWAŁA NR XLI.351.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Droga gminna stanowiąca przedmiot niniejszej uchwały stanowi część jednego ciągu komunikacyjnego 
relacji Trablice- Sołtyków usytuowanego na terenie Gminy Kowala i Gminy Skaryszew. 

§ 2. Ustala się przebieg ww. drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 744 do granicy z Gminą Skaryszew. 

§ 3. Szczegółowe położenie przedmiotowej drogi przedstawia  mapa stanowiąca załącznik 
do niniejszej uchwały, na której kolorem  różowym zaznaczono jej przebieg. 

§ 4. Zaznaczony na mapie punkt A stanowi początek drogi gminnej i jest jednocześnie początkiem ciągu 
komunikacyjnego relacji Trablice- Sołtyków, o którym mowa w §1. 

§ 5. Zaznaczony na mapie punkt B stanowi koniec drogi gminnej i jest jednocześnie końcem ciągu 
komunikacyjnego relacji Trablice- Sołtyków, o którym mowa w §1 na terenie Gminy Kowala 
i początkiem ww. ciągu na terenie Gminy Skaryszew. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr XLI.351.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 28 kwietnia 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Na mocy art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Powiatu  

w Radomiu Uchwałą nr 146/XIII/2019 z dnia 28 października pozbawiła kategorii drogi powiatowej 

dotychczasową drogę powiatową nr 3535W Trablice- Sołtyków, zaliczając ją tym samym do kategorii dróg 

gminnych. 

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,  przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom numery dróg powiatowych 

 i gminnych powinny być niepowtarzalne na obszarze województwa i niezmienne w przypadku ciągu 

komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne powiatów i gmin. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustalenie przebiegu 

istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Drogi gminne, powstałe w wyniku pozbawienia kategorii drogi powiatowej 3535W, stanowią jeden 

ciąg komunikacyjny relacji Trablice- Sołtyków, wobec czego należy nadać im jeden, wspólny numer. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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