
Projekt

z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii  drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na 
terenie miasta Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zm.) w związku z art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej (ul. Ogrodowa w Krapkowicach nr 
106359 O) poprzez wyłączenie z użytkowania całości tejże drogi, zlokalizowanej na działkach o numerach 123/8 
z k. m. 13 oraz 123/9 z k. m. 13.

2. Pozbawienie drogi, o której mowa w ust. 1 dotychczasowej kategorii, następuje ze względu na nie spełnianie 
przez drogę parametrów technicznych przewidzianych dla dróg publicznych.

3. Szczegółowe położenie i przebieg drogi o której mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego .

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia .................... 2015r.
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UZASADNIENIE

Droga ul. Ogrodowa wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na całej długości
została zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 16
lutego 1989r Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 10 z dnia 13.03.1989r. w sprawie zaliczenia i
przebiegu dróg publicznych do kategorii dróg gminnych. Uchwałą nr 330/2003 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2003 został nadany numer porządkowy jak dla drogi
gminnej – 106359 O. O tym, że wskazany w załączniku graficznym odcinek ulicy w obecnej
formie nie powinien być zaliczony do kategorii dróg publicznych i nie powinien posiadać statusu
drogi gminnej stanowią względy techniczne oraz względy bezpieczeństwa ruchu
komunikacyjnego.

Przedmiotowa droga nie spełnia warunków technicznych wynikających z przepisów
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430).

Przedmiotowy odcinek drogi w części dz. nr 123/9 z k. m. 13 stanowi jedynie dojazd do
posesji, a w części dz. nr 123/8 z k. m. 13 stanowił będzie nieruchomość wykorzystywaną dla
celów DPS „ANNA” - obiekt ten posiada zjazd od strony drogi publicznej ul. 3-go Maja w
Krapkowicach.

Również szerokości jak i skrajnie poziome drogi nie odpowiadają parametrom drogi
publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust.1-2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do
pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do
odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. A zatem organem tym jest Rada Miejska w
Krapkowicach.

Ocena
1.Cel wprowadzenia:

Uregulowanie stanu prawnego dróg w granicach administracyjnych miasta Krapkowice.

2.Zakres regulacji:
Drogi w granicach administracyjnych miasta Krapkowice.

3.Konsultacje społeczne:
Nie dotyczy.

4.Skutki:
jw.

Sporządził D. Rusin – GKI
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