Projekt nr 13

Uchwała nr / /
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia
2020 r.
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy
Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470), po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Radomskiego Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co
następuje:
§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej część drogi gminnej
nr 350410W Piastów - Klwaty w granicach działek ewidencyjnych o numerach 300 i 430,
obręb Kamińsk, gmina Jedlińsk poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi
publicznej.
§ 2. Położenie części drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej, o której mowa
w § 1, zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ
właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Stosownie do dyspozycji zawartych
w art. 7 ust. 2 i art. 7a w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, przy czym w powyższym wypadku zachodzi
sytuacja wyłączenia drogi z użytkowania. W tym przypadku pozbawienie kategorii drogi
gminnej jako publicznej wraz wyłączeniem jej z użytkowania następuje na mocy uchwały
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zaliczenie i pozbawienie
kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Jedlińsk należy do kompetencji
Rady Gminy Jedlińsk.
Droga ta stanowi drogę gminną zgodnie z Uchwałą Nr XXI/154/87 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Radomiu z dnia 17 lipca 1987r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na
terenie województwa radomskiego do kategorii dróg gminnych oraz w związku z ustawą
z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, ze zm.).
Droga nie posiada parametrów technicznych drogi publicznej, gminnej.
Droga utraciła znaczenie jako publiczna gminna poprawiająca dojazd i skomunikowanie
bezpośrednie miejscowości Kamińsk gdyż, jest mało uczęszczana i służy głównie jako
dojazd do łąk i pól, stąd w granicach działek ewidencyjnych o numerach 300 i 430, obręb
Kamińsk, gm. Jedlińsk następuje pozbawienie jej kategorii gminnej poprzez wyłączenie z
użytkowania jako drogi publicznej.
Termin o którym mowa w treści art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych ma
zastosowanie przy pozbawieniu kategorii drogi publicznej i zaliczeniu drogi do innej
kategorii dróg publicznych, natomiast wskutek pozbawienia drogi danej kategorii z
jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania następuje z dniem wejścia w życie
podejmowanej uchwały (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 kwietnia 2012r. sygn.. akt
IV S.A./Gl 1456/11).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i niezbędne.

