
UCHWAŁA Nr XVII/137/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 27 października 2016 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do kategorii dróg gminnych                

i ustalenia ich przebiegu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Płońskiego, Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

  

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi  położone w granicach administracyjnych 

gminy Sochocin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2. Położenie i przebieg dróg, o którym mowa w §1 oznaczone są  na mapie stanowiącej 

załącznik nr 2 do uchwały. 

  

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XVII/137/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 października 2016 

 

 

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do kategorii dróg gminnych                

i ustalenia ich przebiegu 

 

 

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.                

z 2015 r., poz. 460), drogi parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone 

do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są 

drogami wewnętrznymi. 

W granicach administracyjnych gminy Sochocin istnieje obecnie sieć dróg gminnych, 

będących drogami wewnętrznymi.  

Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg         

o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii, a stanowiących uzupełniającą sieć 

dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej           

z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,                                

z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 

Za drogę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych ustawodawca uznał 

wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdu oraz do ruchu pieszych, 

wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz 

znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami 

zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi                      

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów 

utrzymania dróg gminnych, a wprost przeciwnie może przynieść wymierne efekty. 

Argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest fakt, że w przeważającej 

większości przypadków można uzyskać dofinansowanie na inwestycje z funduszy 

zewnętrznych jedynie na drogi zaliczone do sieci dróg publicznych. 

Innym ważnym powodem zaliczenia dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych jest fakt 

ciągłego rozwoju gminy Sochocin. Różni inwestorzy występują do Urzędu z wnioskami                   



o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń 

infrastruktury technicznej (energetycznej, telefonicznej, gazowej itp.) lub z wnioskiem                   

o prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku dróg publicznych zezwolenie jest 

wydawane w formie decyzji administracyjnej w której zostaje naliczona opłata za 

umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego za każdy rok i nie ma możliwości odstąpienia od naliczenia tej opłaty. 

W przypadku drogi wewnętrznej opłaty takiej nie można naliczyć i pobierać corocznie.                  

W tym przypadku jedyną formą użyczenia terenu jest  zawarcie umowy służebności przesyłu, 

w której można ustalić jednorazową opłatę za służebność. 

Powyższa uchwała zmienia status dróg z wewnętrznych na publiczne, co będzie dawało 

prawo do działania na podstawie ustawy o drogach publicznych. 

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności                                       

i konieczności podjęcia uchwały. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


