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z dnia  15 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 29 września 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 1440) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Rada Miejska w 
Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej relacji Steblów - Nowy Młyn nr 
106202 O poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej a użytkowanej jako droga dojazdowa do 
gruntów i użytków rolnych - dz. nr 1133/5 i 1123 z k.m.9 oraz 400 i 438 z k.m.3 w miejscowości Steblów.

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.

2. Przebieg dróg określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym, z mocą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Burmistrz Krapkowic

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

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 września 2016 r.
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UZASADNIENIE

Droga gminna relacji Steblów - Nowy Młyn 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 1989 r. 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 r. został nadany numer porządkowy jak dla drogi gminnej - 106202O. O tym, że wskazany w

załączniku graficznym odcinek drogi w obecnej formie nie powinien być zaliczony do kategorii dróg

publicznych i nie powinien posiadać statusu drogi gminnej stanowią względy techniczne.

Przedmiotowy odcinek drogi nie spełnia warunków technicznych wynikających z 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 stanowi typowa drogę dojazdową do gruntów rolnych i jest w ten sposób

wykorzystywany. Dojazd do opisywanego odcinka drogi poprzez most o konstrukcji stalowo-drewnianej,

zwężonej skrajni poziomej i ograniczonym tonażu do 10 ton uniemożliwia przeprowadzenia typowego ruchu

kołowego jak dla drogi publicznej.
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