UZASADNIENIE

1.

Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wprowadzenie zmian w uchwale Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania
drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów polegających
na nadaniu numerów drogom gminnym na terenie miasta Radziejowa oraz gminy Zławieś
Wielka.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg
publicznych nadają (…) drogom powiatowym i gminnym – zarządy województw.
Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582) ustalono numerację dla dróg gminnych, jako liczba
sześciocyfrowa i wyróżnik województwa.
Zgodnie z art. 7a ustawy o drogach publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym
terminie uznaje się za akceptację propozycji.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
Nadanie numerów drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych jest ustawowym
obowiązkiem odpowiednich zarządów województw. Każdej drodze nadaje się numer zwany
„numerem drogi”. Numer drogi nadawany jest w celu oznaczenia przebiegu drogi na mapach.
Nadanie numerów drogom gminnym na terenie miasta Radziejowa nastąpiło na
wniosek Burmistrza Miasta Radziejów, na podstawie uchwały NR XV/128/2016 Rady Miasta
Radziejów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
ul. Przemysłowej i ul. o. Artura Zapaśnika w Radziejowie, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 4139, po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Radziejowie wyrażonej pismem znak
Or.III.0021.7.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Nadanie numeru drodze gminnej na terenie gminy Zławieś Wielka nastąpiło na
wniosek Wójta, na podstawie uchwały NR XXIII/143/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
15 września 2016 r. poz. 3125, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Toruńskiego
wyrażonej uchwałą Nr 208/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaliczenia do dróg gminnych, o znaczeniu lokalnym i nie zaliczonych do innych
kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
5.

Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

