
Uchwała Nr XLIV/377/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn, zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Ostródzie, Rada Gminy 

Ostróda uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie Gminy Ostróda zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych jako część drogi gminnej nr 153114N Brzydowo – Kajkowo 
działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 146/25, 52/6 oraz 240/14, obręb 12 Kajkowo. 

3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych jako część drogi gminnej nr 153053N ul. Jeziorna w m. Kajkowo 
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 226/105, obręb 12 Kajkowo i jednocześnie 
pozbawia się kategorii drogi gminnej i wyłącza z użytkowania jako droga publiczna część drogi nr 153053N ul. 
Jeziorna w m. Kajkowo, tj. działkę nr 226/104, obręb 12 Kajkowo. 

4. Zalicza się do kategorii dróg gminnych jako część drogi gminnej nr 153054N ul. Świetlińska – poligon 
w m. Kajkowo działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 32/5, 31/6, 33/10, 235/5, 35/3, 
232/2, 232/1, 20/1, 233/9, 233/11, 233/13, 36/17, 233/15 oraz 345/1, obręb 12 Kajkowo. 

5. Zalicza się do kategorii dróg gminnych jako część drogi gminnej nr 153109N Brzydowo – Rudno działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 112/1, obręb 28 Rudno. 

6. Zalicza się do kategorii dróg gminnych jako część drogi gminnej nr 153089N Reszki – Reszki Kolonia 
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 41/2, obręb 27 Reszki. 

§ 2. Położenie i przebieg dróg oraz części dróg, o których mowa w § 1 ust. 1-6, zaznaczono na mapach 
stanowiących załączniki graficzne Nr 2-12 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi Numer działki  Długość 
1. ul. Brzozowa w  

m. Kajkowo 
Od ul. Bukowej do dz. nr 53/22 i 53/21 dz. nr 53/2 320 m 

2. ul. Dębowa w  
m. Kajkowo 

Od ul. Bukowej do dz. nr 45/15 dz. nr 52/10, 52/7 
oraz 45/12 

345 m 

3. Morliny - wieś Od DK15 do dz. nr 4/82 i 4/36 dz. nr 4/83 oraz 4/81 620 m 

4. ul. Parkowa w  
m. Szyldak 

Od ul. Szkolnej do dz. nr 6/74 i 6/104 dz. nr 6/69, 6/46 oraz 
część 6/77,  

980 m 

5. ul. Wschodzącego 
Słońca w m. Tyrowo 

Od dz. nr 675/3 do dz. 675/16 dz. nr 675/54 oraz 
675/51  

420 m 

6. ul. Błękitnego Nieba w 
m. Tyrowo 

Od dz. nr 675/6 do dz. 675/47 dz. nr 675/53 620 m 

7. ul. Kolorowej Tęczy w 
m. Tyrowo 

Od dz. nr 675/39 do dz. nr 675/34 dz. nr 675/55 210 m 

8. S7-Wyżnice Od dz. nr 2/1 do dz. nr 3/4 dz. nr 2/2 1500 m 
9. Turznica – wieś II Od drogi powiatowej nr 1233N do dz. 

nr 298/3 
dz. nr 298/5 190 m 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

ul. Dębowa i ul. Brzozowa w m. Kajkowo 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

Morliny - wieś 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

ul. Parkowa w m. Szyldak 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

ul. Wschodzącego Słońca, ul. Błękitnego Nieba i ul. Kolorowej Tęczy w m. Tyrowo 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

S7 - Wyżnice 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

Turznica - wieś II 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

droga gminna nr 153114N Brzydowo – Kajkowo 

 
  

aktualny przebieg drogi gminnej nr 153114N Brzydowo - Kajkowo 

  

działki zaliczane do kategorii drogi gminnej jako część drogi 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

droga gminna nr 153053N ul. Jeziorna w m. Kajkowo 

 

 
działka wyłączona z drogi publicznej 

 
działka zaliczana do kategorii drogi gminnej jako część drogi 
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

droga gminna nr 153054N ul. Świetlińska - poligon w m. Kajkowo 

 

 
aktualny przebieg drogi gminnej nr 153054N ul. Świetlińska - poligon w m. Kajkowo 

 
działki zaliczane do kategorii drogi gminnej jako część drogi 
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

droga gminna nr 153109N Brzydowo - Rudno 

 

 
aktualny przebieg drogi gminnej nr 153109N Brzydowo - Rudno 

 
działka zaliczana do kategorii drogi gminnej jako część drogi 
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/377/2022 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

droga gminna nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia 

 

 
aktualny przebieg drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia 

 
działka zaliczana do kategorii drogi gminnej jako część drogi 

Id: 4AF8985B-890A-4999-A79F-B592612979F1. Podpisany



 
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. 

Drogi określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których przebieg 
zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 spełniają wymogi określone w/cyt. 
przepisem prawa, to jest: 

− mają znaczenie lokalne, 

− stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, 

− nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych. 

− przedmiotowe drogi są własnością Gminy Ostróda. 

Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.) Gmina Ostróda wystąpiła do Zarządu Powiatu w Ostródzie z wnioskiem 
o zaopiniowanie wykazu dróg przewidzianych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych uzyskując opinię 
pozytywną. 

Ponadto na terenie gminy Ostróda istnieje obecnie sieć dróg, będących drogami wewnętrznymi. 
Zarządzanie tymi drogami należy – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do 
zarządcy lub właściciela terenu. Tak więc koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Ostróda. 
Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania 
dróg gminnych. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest fakt, że w przeważającej większości 
przypadków można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych jedynie na drogi zaliczone do sieci 
dróg publicznych. 

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia 
uchwały. 

Działki drogowe oznaczone numerami geodezyjnymi 146/25, 52/6 oraz 240/14, obręb 12 Kajkowo, 
sąsiadują bezpośrednio z drogą gminną nr 153114N Brzydowo – Kajkowo. Zasadne jest, aby stały się one 
jej częścią. 

W wyniku podziału działki nr 226/21 powstały działki nr 226/104 oraz 225/105. 

Działki drogowe oznaczone numerami geodezyjnymi 32/5, 31/6, 33/10, 235/5, 35/3, 232/2, 232/1, 20/1, 
233/9, 233/11, 233/13, 36/17, 233/15 oraz 345/1, obręb 12 Kajkowo sąsiadują bezpośrednio z drogą gminną 
nr 153054N ul. Świetlińska – poligon w m. Kajkowo. Zasadne jest, aby stały się one jej częścią. 

Działka drogowa oznaczona numerem geodezyjnym 112/1, obręb 28 Rudno, sąsiaduje bezpośrednio 
z drogą gminną nr 153109N Brzydowo – Rudno. Zasadne jest, aby stała się ona jej częścią. 

Działka drogowa oznaczona numerem geodezyjnym 41/2, obręb 27 Reszki, sąsiaduje bezpośrednio 
z drogą gminną nr 153089N Reszki – Reszki Kolonia. Zasadne jest, aby stała się ona jej częścią. 
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