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Zdzieszowice, dn. 16.04.2018 r.

IN.0004.02.20 E J S K A
w Zdzieszowicach

17 ~8V 2010 Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi 
nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Rada Gminy jest uprawniona do nadawania 

i pozbawiania kategorii dróg publicznych gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) organem właściwym do 
pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy pozbawienie drogi jej kategorii 
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi 
dotychczasowej kategorii (poza przypadkami wyłączenia z użytkowania) jest możliwe w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Przedmiotowa droga została zaliczona do 
kategorii drogi publicznej powiatowej o nr 1471 O Leśnica-Żyrowa i zlokalizowana jest na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego w Żyrowej do granicy z gminą Leśnica na terenie powiatu strzeleckiego. 
Działki na których zlokalizowana jest droga są własnością Powiatu Krapkowickiego. Droga ta na 
terenie powiatu strzeleckiego posiada również status drogi publicznej powiatowej o tym samym 
numerze, co na terenie powiatu krapkowickiego. Dlatego zasadnym jest pozbawienie kategorii drogi 
gminnej. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału 
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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z dnia 16 bvietma2018^tfo 3 n i^ ra w ^ ? en, 
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UCHWAŁA N R ......... .
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

wW!Ay,> i . n >,t,...

z dnia........ ...........2018 r,

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy zdnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwalą, co następuje:

§ 1, Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej drogę nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej o przebiegu od 
skrzyżowania z drogą publiczną powiatową ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą publiczną gminną ul. 
Kasztanowa w Żyrowej.

§ Z. Przebieg drogi o której mowa w § 1, określa załącznik mapowy do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§4, Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi wżycie od 
dnia 1 stycznia 2019 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia ....................2018 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Rada Gminy jest uprawniona do nadawania i pozbawiania 
kategorii dróg publicznych gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi 
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z treścią 
art. 10 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do 
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii (poza przypadkami 
wyłączenia z użytkowania) jest możliwe w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 
Przedmiotowa droga została zaliczona do kategorii drogi publicznej powiatowej o nr 1471 O Leśnica-Żyrowa 
i zlokalizowana jest na odcinku od ul. Wojska Polskiego wŻyrowej do granicy z gminą Leśnica na terenie 
powiatu strzeleckiego. Działki na których zlokalizowana jest droga są własnością Powiatu Krapkowickiego. 
Droga ta na terenie powiatu strzeleckiego posiada również status drogi publicznej powiatowej o tym samym 
numerze, co na terenie powiatu krapkowickiego. Dlatego zasadnym jest pozbawienie kategorii drogi gminnej. 
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą 
od dnia 1 stycznia roku następnego
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