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UCHWAŁA Nr      /   /22 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia  …………… 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1693 ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego, Rada Miejska                            

w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Pozbawia się kategorii dróg gminnych drogi o numerach: 

1) 119 481R o numerze ewidencyjnym działki 277/2 (po podziale 277/4, 277/5, 277/6, 277/7)                        

na odcinku obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 277/4 i 277/6, położoną                         

w miejscowości Wojtkowa  

2) 143 730R o numerze ewidencyjnym działki 318 (po podziale 318/1, 318/2, 318/3) na odcinku 

obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 318/2, położoną w miejscowości Ustjanowa 

Dolna 

 

§ 2. 

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

 
§ 3. 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wyłączonych z użytkowania, o których mowa w § 1, 

przedstawiają załączniki graficzne do niniejszej uchwały:  

1) dla drogi o numerze 119 481R, położonej w miejscowości Wojtkowa - załącznik nr 1 

2) dla drogi o numerze 143 730R, położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna - załącznik nr 2 

 

§ 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      /    /22 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………. 2022 r. 
 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych  
w gminie Ustrzyki Dolne 

 
W przedmiocie pozbawienia kategorii dróg publicznych poprzez wyłączenie ich użytkowania 

mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.) 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.  

Z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika generalna zasada, 
że pozbawienie drogi publicznej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego jej zaliczenia 
do nowej kategorii. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie wyłączenie jej z użytkowania. Jest zatem 
możliwe pozbawienie kategorii pozbawienie kategorii drogi i niezaliczenie jej do innej, konieczne jest 
jednak w takim przypadku wyłączenie jej z użytkowania.  

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 2022 r. poz. 1693 ), wystąpiono do Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego 
o opinię. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię (Uchwała 178/343/22). 

 
Opis; 

1) Droga 119 481R  – o numerze ewidencyjnym działki 277/2 (po podziale 277/4, 277/5, 277/6, 

277/7) na odcinku obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 277/4 i 277/6, - 

położona w miejscowości Wojtkowa  

       Na przedmiotowych odcinkach droga jest nieurządzona, nie odbywa się na niej ruch i nie ma 
charakteru publicznego. Została zaużytkowana przez osoby fizyczne które wyraziły wolę jej 
zakupu. Droga na tych odcinkach ulegnie likwidacji. 

 

2) 143 730R – o numerze ewidencyjnym działki 318 (po podziale 318/1, 318/2, 318/3) na 

odcinku obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 318/2, - położoną                              

w miejscowości Ustjanowa Dolna 

Na przedmiotowym odcinku droga jest nieurządzona, nie odbywa się na niej ruch i nie ma 
charakteru publicznego. Została zaużytkowana przez osobę fizyczną która wyraziła wolę jej 
zakupu. Droga na tym odcinku ulegnie likwidacji. 
 

 
Położenie i przebieg dróg przedstawione został na załącznikach graficznych 1 i 2. 

 
Mając powyższe na uwadze zaproponowano jak w uchwale. 


