
                                                                                                                                       
UCHWAŁA NR XVIII/172/2016
RADY GMINY WIERZBINEK

Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 ROKU

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi  gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 
publicznej na terenie gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  w związku z art. 10 ust.  1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj.  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1440) Rada Gminy Wierzbinek po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§  1

Pozbawia  się  części  dotychczasowych  dróg  publicznych   gminnych  oznaczonych  w ewidencji
gruntów jako działki nr :

– 48 poł. w obrębie geodezyjnym Gaj,
– 62 i 67 poł. w obrębie geodezyjnym   Zaborowo, 
– 254 poł. w obrębie geodezyjnym  Morzyczyn,

kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.

§ 2

Położenie  dróg  wyłączonych  z  użytkowania  jako  dróg  publicznych,  o  których  mowa  w  §  1,
zawierają  załącznik  graficzne  nr  1  i  2  do  niniejszej  uchwały,  na  których  części  wyłączone
zaznaczone są kolorem  czerwonym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2017 roku.

                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                    Wierzbinek

                                                                                                                  Elżbieta Walicka



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/172/2016
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 28 listopada  2016 roku

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia

dotychczasowej kategorii jest  organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy  pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie

właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg

gminnych jest kompetencją Rady Gminy Wierzbinek.

Potrzeba wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części działki o

numerze ewidencyjnym  48 poł. w obrębie geodezyjnym Gaj użytkowana jest jako teren prywatnej

posesji, natomiast  część działek 62 i 67 poł. obręb geodezyjny Zaborowo i działka  poł. 254 obręb

geodezyjny Morzyczyn użytkowane są jako teren łąk i pastwisk.

W przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1440)  uzyskano  pozytywną  opinię  Zarządu  Powiatu

Konińskiego (Uchwała Nr 331/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 października 2016 r.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.






