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UCHWAŁA Nr       /      /21 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia  …………. 2021 r. 
 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych  
w gminie Ustrzyki Dolne 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 
3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego, Rada 
Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Pozbawia się kategorii dróg gminnych drogi o numerach: 

1) 144 181R o numerze ewidencyjnym działki 573/1, położoną w miejscowości Ustrzyki Dolne.  

2) 144 182R o numerach ewidencyjnych działek 573/2 i 579, położoną w miejscowości Ustrzyki 

Dolne.  

3) 144 226R o numerach ewidencyjnych działek 2006 i 2070, położoną w miejscowości Ustrzyki 

Dolne. 

4) 144 227R o numerach ewidencyjnych działek 2017 i 2013, położoną w miejscowości Ustrzyki 

Dolne. 

5) 143 803R o numerze ewidencyjnym działki 124/1, położoną w miejscowości Jałowe. 

6) 119 338R o numerze ewidencyjnym działki 138/2, położoną w miejscowości Łobozew Dolny. 

7) 119 335R o numerze ewidencyjnym działki 96, położoną w miejscowości Łobozew Dolny. 

8) 119 334R o numerze ewidencyjnym działki 89, położoną w miejscowości Łobozew Dolny. 

9) 119 337R o numerze ewidencyjnym działki 150, położoną w miejscowości Łobozew Dolny. 

10) 119 333R o numerach ewidencyjnych działek 128 i 155, położoną w miejscowości Łobozew 

Dolny. 

11) 119 336R o numerze ewidencyjnych działki 145, położoną w miejscowości Łobozew Dolny. 

12) 142 308R o numerze ewidencyjnym działki 88, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

13) 142 307R o numerze ewidencyjnym działki 81, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

14) 142 306R o numerze ewidencyjnym działki 298, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

15) 142 314R o numerze ewidencyjnym działki 279, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

16) 142 302R o numerze ewidencyjnym działki 121, położoną w miejscowości Brzegi Dolne.  

17) 142 304R o numerach ewidencyjnych działek 98 i 101, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

18) 142 305R o numerze ewidencyjnym działki 168, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

19) 142 301R o numerze ewidencyjnym działki 118, położoną w miejscowości Brzegi Dolne. 

20) 144 162R o numerach ewidencyjnych działek 209 i 212, położoną w miejscowości Ustrzyki  

Dolne. 

21) 144 163R o numerach ewidencyjnych działek 216 i 218, położoną w miejscowości Ustrzyki  

Dolne. 

22) 143 926R o numerze ewidencyjnym działki 303, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

23) 143 927R o numerze ewidencyjnym działki 433, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

24) 143 925R o numerze ewidencyjnym działki 242, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

25) 143 929R o numerze ewidencyjnym działki 436, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

26) 143 930R o numerach ewidencyjnych działek 451, 439 i 499, położoną w miejscowości Bandrów 

Narodowy – na odcinku obejmującym działki 451 i 439.  

27) 143 931R o numerze ewidencyjnym działki 247, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

28) 143 932R o numerze ewidencyjnym działki 891, położoną w miejscowości Bandrów Narodowy. 

29) o numerze ewidencyjnym działki 390/23 położoną w miejscowości Równia. 
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§ 2. 
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wyłączonych z użytkowania jako drogi publiczne, o których 
mowa w § 1, przedstawiają załączniki graficzne do niniejszej uchwały:  
1) dla dróg o numerach 144 181R i 144 182R,  położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne - 

załącznik nr 1  

2) dla dróg o numerach 144 226R i 144 227R,  położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne - 

załącznik nr 2 

3) dla drogi o numerze 143 803R, położonej w miejscowości Jałowe - załącznik nr 3 

4) dla dróg o numerach 119 338R, 119 335R, 119 334R, 119 337R, 119 333R i 119 336R,   

położonych w miejscowości Łobozew Dolny- załącznik nr 4 

5) dla dróg o numerach 142 308R, 142 307R, 142 306R i 142 314R, położonych w miejscowości 

Brzegi Dolne- załącznik nr 5 

6) dla dróg o numerach 142 302R, 142 304R, 142 305R i 142 301R,  położonych w miejscowości 

Brzegi Dolne- załącznik nr 6  

7) dla dróg o numerach 144 162R i 144 163R, położonych w miejscowości Ustrzyki  Dolne- 

załącznik nr 7 

8) dla dróg o numerach 143 926R, 143 927R, 143 925R, 143 929R, 143 930R, 143 931R  

i 143 932R, położonych w miejscowości Bandrów Narodowy- załącznik nr 8 

9) dla dogi o numerze ewidencyjnym działki 390/23 położonej w miejscowości Równia – załącznik 

nr 9. 

 
§ 3. 

Drogi, o których mowa w § 1, podlegają wyłączeniu z użytkowania jako drogi gminne. 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 5. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr     /     /21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …… 2021 r. 

 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych  

w gminie Ustrzyki Dolne 

 

W przedmiocie pozbawienia kategorii dróg publicznych poprzez wyłączenie ich użytkowania 

jako drogi gminne mają zastosowanie przepisy art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.) w myśl których organem właściwym 

do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej 

kategorii a 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 Ustrzyki Dolne 

należy do kompetencji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

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

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 1376 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Powiatu 

Bieszczadzkiego o opinię. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska. 

Opis: 

W stanie istniejącym szerokość pasa drogowego dla w/w dróg uniemożliwia ich urządzenie 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie. 

Ponadto, drogi te są drogami tzw. ślepymi i stanowią dojazdy dla ograniczonej liczby użytkowników. 

W większości służą przede wszystkim jako dojazdy do gruntów rolnych i leśnych. W stanie istniejącym 

są to drogi gruntowe nieurządzone lub częściowo utwardzone położone w trudnych warunkach 

terenowych utrudniających ich urządzenie jej jako drogi publiczne spełniające wymogi w/w 

rozporządzenia. 

 

Położenie i przebieg dróg przedstawione zostało na załącznikach graficznych 1-9. 

 

Mając powyższe na uwadze zaproponowano jak w uchwale. 


