
Projekt

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

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

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

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon do kategorii drogi gminnej

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.) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon 
zlokalizowaną w Kórnicy o długości 2,691 km ( dz. nr 992/2, 993/2, 1125 z k. m. 4 i dz. nr  749/1, 678 z k. m. 4) 
położoną na terenie gminy Krapkowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016r. .

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Droga powiatowa nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon wymieniona w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały na całej długości (2,691 km) przebiega przez m. Kórnica, gm. Krapkowice
stanowiąc odcinek drogi o znaczeniu lokalnym łączący pozostałe drogi gminne w jednolitą sieć
dróg. Również ze względów eksploatacyjno – utrzymaniowych lokalizacja przedmiotowej drogi
powiatowej powoduje zaangażowanie dwóch zarządców dróg, które często pokrywają się ze
sobą lub są nieefektowne np. zimowe utrzymanie dróg lub konserwacja urządzeń
odwadniających czy tez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Przedmiotowa droga nie spełnia zapisów ustawy o drogach publicznych Dz. U. z
2013 r., poz. 260 art. 6a pkt. 1.

Zgodnie z stanowiskiem Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej - drogi relacji Kórnica – Wygon nr 1835 O organem właściwym do
przyjęcia i zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii jest Rada Miejska w Krapkowicach.

Ocena
1.Cel wprowadzenia:

Uregulowanie stanu prawnego dróg w granicach administracyjnych gminy Krapkowice.

2.Zakres regulacji:
Drogi w granicach administracyjnych gminy Krapkowice – sołectwo Kórnica.

3.Konsultacje społeczne:
Nie dotyczy.

4.Skutki:
jw.

Sporządził D. Rusin – GKI
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