
UCHWAŁA Nr 72/XXI/2016 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) Rada Gminy Żabia Wola  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi: 

1) Ulica Chełmońskiego w miejscowości Żabia Wola  

(dz. nr ew. 352/1, 243/14, 243/15, 243/16), odchodząca od drogi powiatowej nr 1518W  

do ul. Leśnej. 

2) Ulica Ślaskiego w miejscowości Żabia Wola 

(dz. nr ew. 243/17, 363, 385), odchodząca od ulicy Leśnej do ul. Krańcowej. 

3) Ulica Osiedlowa w miejscowości Żabia Wola 

(dz. nr ew. 363, 335), odchodząca od drogi powiatowej 1521W do granicy z działką  

nr ew. 502. 

4) Ulica Krańcowa w miejscowości Żabia Wola 

(dz. nr ew. 416), odchodząca od drogi powiatowej 1521W do granicy z działką nr ew. 502. 

5) Ulica Piaskowa w miejscowości Piotrkowice  

(dz. nr ew. 179, 263), odchodząca od drogi wojewódzkiej DW 876 do ul. Świerkowej. 

6) Droga zlokalizowana na działkach nr ew. 344 i 346 w miejscowości Piotrkowice, 

odchodząca od drogi wojewódzkiej DW 876 do granicy Gminy. 

§ 2 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 zawierają mapy stanowiące 

załączniki do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



UZASADNIENIE 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych nałożyła na Gminy 

obowiązek zaliczania do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym,  

nie zaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczna 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 i innych przepisach szczególnych. 

 Przedmiotowe drogi posiadają pośrednie lub bezpośrednie połączenie z drogami 

kategorii wyższej tj. powiatowymi i drogą wojewódzką oraz stanowią komunikacje do nowo 

budowanego obiektu użyteczności publicznej – przedszkola gminnego.  

 W dniu 3 sierpnia 2016 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął Uchwałę  

nr 360/2016 opiniującą pozytywnie zaliczenie ulic Chełmońskiego, Śląskiego, Osiedlowej, 

Krańcowej, Piaskowej oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr ew. 344 i 346 do kategorii  

dróg gminnych. 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XXI/2016 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

Szczegółowe położenie i przebieg  

ul. Chełmońskiego, ul. Ślaskiego, ul. Osiedlowej i ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola 

 

  

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XXI/2016 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

Szczegółowe położenie i przebieg ul. Piaskowej w miejscowości Piotrkowice 

 

 

 

  

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72/XXI/2016 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

Szczegółowe położenie i przebieg drogi zlokalizowanej na działkach nr ew. 344 i 346  

w miejscowości Piotrkowice 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 


