UCHWAŁA Nr
/ /20
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia ……………………. 2020 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 2020 r. poz. 713)
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 2020 r. poz. 470 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) 144210R o numerze ewidencyjnym działki 1890, położoną w miejscowości
Ustrzyki Dolne
2) 144209R o numerze ewidencyjnym działki 1890, położoną w miejscowości
Ustrzyki Dolne
poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne.
§ 2.
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wyłączonych z użytkowania jako drogi
publiczne, o których mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Drogi, o których mowa w § 1, podlegają wyłączeniu z użytkowania jako drogi gminne.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 5.
w Dzienniku

1. Uchwała podlega ogłoszeniu
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2021 roku.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr
/
/20
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia ……………. 2020 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 2020 poz. 470 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 2020, poz. 470 ze zm.) wystąpiono do
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego o opinię. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu
Bieszczadzkiego wydał pozytywna opinię.
W stanie obecnym szerokość pasa drogowego uniemożliwia urządzenie dróg
z zachowaniem parametrów jak dla dróg publicznych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Szczegółowe położenie i przebieg w/w drogi przedstawiony został na załączniku
graficznym.
Mając powyższe na uwadze zaproponowano jak w uchwale.
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