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RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

: dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii dog' gminnej

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art 7 ust. 1 i 2 w związku z art 10 ust 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z póżn. zm.) po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala,
co następuje:

5 1.

Odcinek drogi gminnej Nr 120716W OPINOGÓRA DOLNA _ ZAŁUŻE - WILKOWO położony na terenie
Gminy Opinogóra Górna oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 61/2 w obrębie lMIkowo
wyłączony z użylkowania, zastapiony nowo wybudowanym odcinkiem na działce nr 60/1 w obrębie Wilkowo
pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

52.

Szczegółowe położenie i przebieg odcinków dróg wymienionych w 5 1 jest oznaczone na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

53.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mi?dll

Jolanta Grochowska
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Opinogóra Górna dn. 2010.12.28

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W ramach dokonanej przebudowy drogi gminnej Nr 120718W Opinogóra
Dolna —- Załuże — Wilkowo wyłączono z użytkowania jej końcowy odcinek o długości
148 m, stanowiący działkę nr 81/2 0 powierzchni 936 m2, położoną w Obrębie
lMIkowo. Odcinek ten został zdemontowany i zrekultywowany. Zastąpiono go nowo
wybudowanym, zgodnie z opracowanąwcześniej dokumentacją techniczną.

Podejmując decyzję o zmianie przebiegu drogi, poprzez likwidację jej
końcowego odcinka i zastąpieniu go nowo wybudowanym kierowano się głównie
względami poprawy bezpieczeństwa ruchu. Uzyskano przy tym skrócenie trasy drogi
i możliwość lepszego wykorzystania terenów do niej przyległych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r- o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póżn. zm.)
pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi
do odpowiedniej kategorii, a zaliczenie dokonuje się w drodze uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Przed podjęciem przedmiotowej
uchwały uzyskano pozytywnąOpinię Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Zgodnie z art.10 ust 3 powołanej wyżej ustawy pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii, z migtkiem przypadku włączenia drggi z użukowania,
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii,
a pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego
kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Przypadek opisywany w przedmiotowej uchwale stanowi wyjątek o którym
mowa wyżej, gdyż pozbawiany kategorii odcinek drogi jest równocześnie wyłączany
z użytkowania. W związku z powyższym pozbawienie kategorii opisywanego odcinka
drogi dokona się bez zaliczenia go do nowej kategorii i bez stosowania terminów,
o których mówi przepis.

Przewodniczący Rafy
Gminy

Jolanta ”(hanka
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