
                                   PROJEKT  
 

Uchwała Nr …….. 
Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia  ………… 
 

w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 
zarządzania drogami dojazdowymi w związku z planowaną  inwestycją 
obejmującą budowę jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 
i DK74 ( łącznik północny)  
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.       
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 19 ust. 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2068  z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Wyraża się wole przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
zadania zarządzania drogami dojazdowymi wybudowanymi w ramach zadania  
„Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74            
( łącznik północny). 
                                                        

 §2 
 
Upoważnia się  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zawarcia stosownego 
porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 
regulującego szczegółowo warunki i zakres powierzenia. 
 

§3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.  
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
 
 
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Przedstawiający Uchwałę w imieniu projektodawcy:  
Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 

 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  ……… 

Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia  ………….  

 

w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 
zarządzania drogami dojazdowymi w związku z planowaną  inwestycją 
obejmującą budowę jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 
i DK74 ( łącznik północny)  
 
 
Podjęcie uchwały ma na celu przejęcie pod zarząd gminy Opatów dróg dojazdowych 

zlokalizowanych przy projektowanej jednojezdniowej drodze krajowej 74, klasy GP 
łączącej DK9 i DK74 ( łącznik północny). Przejęte drogi dojazdowe będą służyły 
poprawie komunikacji planowanych terenów inwestycyjnych w obrębie łącznika 
północnego.  
 
Na podstawie art. 19 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068  z późn. zm.) zarządzanie drogami publicznymi może 
być przekazywane pomiędzy zarządcami w trybie porozumienia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
K. Banasik 

 

 


