
Uchwała nr ………….. 
Rady Gminy Firlej 

z dnia 27 maja 2022 r. 
 

w sprawie zaliczenia nowo projektowanych dróg publicznych do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Firlej 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 7 ust 2 i ust. 3 ustawy           
z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376                  
z późn. zm) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Lubartowie – Rada 
Gminy Firlej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Nowo projektowane drogi publiczne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały zalicza się do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Firlej. 
 

§ 2 
Przebieg nowo projektowanych dróg gminnych wymienionych w §1 przedstawiono 
na załącznikach nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej. 

 
§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały Rady Gminy Firlej  
nr ………… 

z dnia 27 maja 2022 r. 
 
 

Nazwa 
drogi 

Jednostka 
Samorządu 

Terytorialneg 
o (JST) 

Długość 
[m] 

Kategoria Klasa 
Prędkość 

projektowa 
[km/h] 

Szerokość 
jezdni [m] 

Kategoria 
ruchu 

Nawierzchnia 
jezdni 

DD2 gm. Firlej 2 095 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD6 gm. Firlej 1 852 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD12 gm. Firlej 383 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD13 gm. Firlej 1 013 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD21 gm. Firlej 1 060 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD22 gm. Firlej 170 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD24 gm. Firlej 1 174 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

DD25 gm. Firlej 1 695 gminna D 30 5,0 KR2 bitumiczna 

Odcinek 5 

DW2 gm. Firlej 843 gminna Z 50 6,0 KR3 Bitumiczna 

Odcinek 6 

DW1 gm. Firlej 3 871 gminna Z 50 6,0 KR3 bitumiczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uzasadnienie  

 
 Zgodnie z art. 7 ust 2i ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm) do kompetencji rady gminy należy zaliczenie danej 
drogi do kategorii dróg gminnych , po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 
 Zarząd Powiatu w Lubartowie uchwałą nr 721/2022 z dnia 17 maja 2022 r., 
pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Firlej w sprawie zaliczenia nowo 
projektowanych dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Firlej.   
 W myśl art. 1 ustawy o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona na 
podstawie tej ustawy 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. 
 Przedmiotowa uchwała obejmuje zaliczenie nowo projektowanych dróg publicznych 
do kategorii dróg gminnych w związku z budową „drogi ekspresowej Firleja –drogi S19  Kock 
-Lubartów”. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ma na celu pełne uregulowanie stanu 
prawnego dróg po ich wybudowaniu, co umożliwi działania zgodne z ustawą o drogach 
publicznych, a więc wprowadzenie do ewidencji dróg gminnych, okresowe kontrole stanu 
technicznego oraz właściwe jej oznakowanie, na podstawie zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu. 
 Uwzględniając powyższe, wobec spełnienia procedur przewidzianych obowiązującymi 
przepisami, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.  
 Kolejnym etapem, po wejściu w życie niniejszej uchwały, będzie wystąpienie do 
Zarządu Województwa Lubelskiego z wnioskiem o nadanie drogom numeru i umieszczenie 
w ewidencji publicznych dróg gminnych po ich wybudowaniu. 
 Należy również wskazać, iż Rada Gminy Firlej uchwałą nr XXXI/160/2021 z dnia               
9 września 2021 r. oraz uchwałą nr XXXIII/164/2021 r. z dnia 24.09.2021 r. wyraziła wolę 
przejęcia przez Gminę Firlej dróg w ciągu drogi ekspresowej S19 po wybudowaniu ich przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania 
tymi drogami. 
 

 
 
 
 
 
 
 


