Projekt Nr 3

Uchwała Nr ….
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ……
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 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 2068 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Radomskiego
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej część drogi gminnej nr
350406W Klwaty - Józefówek w granicach działki ewidencyjnej o numerze 348, obręb
Józefówek, gmina Jedlińsk poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
§ 2. Położenie 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 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2068
ze zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ
właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy
pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do
odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych położonych na
terenie gminy Jedlińsk należy do kompetencji Rady Gminy Jedlińsk. Z art. 10 ust. 3 w/w
ustawy o drogach publicznych, wynika generalna zasada, że pozbawienie drogi publicznej
danej kategorii jest możliwe z jednoczesnym zaliczeniem jej do nowej kategorii. Wyjątek
od tej zasady stanowi wyłączenie drogi z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie
drogi kategorii i niezaliczenie jej do innej kategorii, jednak konieczne jest wyłączenie jej
z użytkowania.
Pozbawienie kategorii części drogi gminnej nr 350406W Klwaty – Józefówek
w granicach działki ewidencyjnej nr 348, obręb Józefówek, gmina Jedlińsk związane jest
z planowaną zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Jedlińsk a Skarbem Państwa –
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom. Wśród
nieruchomości będących przedmiotem planowanej zamiany jest działka nr 348, obręb
Józefówek, gmina Jedlińsk, stanowiąca własność Gminy Jedlińsk, która wchodzi w skład
drogi gminnej. Droga ta na odcinku planowanym do wyłączenia z użytkowania, przebiega
przez las i służy głównie realizacji celów związanych z gospodarką leśną. Aby zamiana
nieruchomości mogła zostać sfinalizowana, należy podjąć uchwałę w celu pozbawienia
kategorii drogi gminnej część drogi gminnej nr 350406W Klwaty - Józefówek w granicach
działki ewidencyjnej o numerze 348, obręb Józefówek, gmina Jedlińsk poprzez
wyłączenie jej 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 i zaliczeniu drogi do innej kategorii, natomiast skutek 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 2012,
sygn. akt: IV SA/Gl 1456/11).
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

