
Projekt                                                 UCHWAŁA Nr ……………..
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia ………………..

w sprawie  pozbawienia  kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm..), art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1-3  ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn.zm.).

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Pozbawia się kategorii drogi gminne:

1) oznaczoną numerem 102805O, o długości 1132 mb, nieutwardzoną,  gruntową w      .

   Zębowicach (stanowiącą odcinek od drogi powiatowej  nr 1941O do przejazdu kolejowego),

2) oznaczoną numerem 102806O, o długości 2231 mb, nieutwardzoną, gruntową w     

       Zębowicach ( odcinek od drogi powiatowej nr 1941O do drogi gminnej 102811O),

3) oznaczoną numerem 102808O, o długości 337 mb,  żużlową w Radawiu, biegnącą w 

      kierunku   Kopaliny.

4) oznaczoną numerem 102810O, o długości 1492 mb,  nieutwardzoną, gruntową w 

     Radawiu ( odcinek drogi od powiatowej nr 1705O do drogi powiatowej nr 1734O),

5) oznaczoną numerem 102816O, o długości 2888 mb, w tym 753 mb drogi o nawierzchni  

   bitumicznej,  a  2135  mb  nieutwardzoną,  gruntową  w  Zębowicach  (odcinek  od  drogi

powiatowej 1705O do drogi powiatowej 1941O),

6) oznaczoną numerem 102811O,  o długości 2284 mb,  bitumiczną  w Kadłubie Wolnym 

    (odcinek od drogi powiatowej 1736O do drogi powiatowej 1941O).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

  Uchwała  wchodzi  w życie  po  14 dniach  od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.



Uzasadnienie 

      Wójt Gminy wystąpił do Zarzdu Powiatu w Oleśnie z wyrażenie opinii w przedmiocie
pozbawienia  dróg:

1) oznaczoną numerem 102805O, o długości 1132 mb, nieutwardzoną,  gruntową w      .

   Zębowicach (stanowiącą odcinek od drogi powiatowej  nr 1941O do przejazdu kolejowego),

2) oznaczoną numerem 102806O, o długości 2231 mb, nieutwardzoną, gruntową w     

       Zębowicach ( odcinek od drogi powiatowej nr 1941O do drogi gminnej 102811O),

3) oznaczoną numerem 102808O, o długości 337 mb,  żużlową w Radawiu, biegnącą w 

      kierunku   Kopaliny.

4) oznaczoną numerem 102810O, o długości 1492 mb, d nieutwardzoną, gruntową w 

     Radawiu ( odcinek drogi od powiatowej nr 1705O do drogi powiatowej nr 1734O).

5) oznaczoną numerem 102816O, o długości 2888 mb, w tym 753 mb drogi o nawierzchni  

   bitumicznej,  a  2135  mb  nieutwardzoną,  gruntową  w  Zębowicach  (odcinek  od  drogi

powiatowej 1705O do drogi powiatowej 1941O),

6)oznaczoną numerem 102811O,  o długości 2284 mb,  bitumiczną  w Kadłubie Wolnym 

    (odcinek od drogi powiatowej 1736O do drogi powiatowej 1941O),

 na terenie gminy Zębowice kategorii dróg gminnych.

       Zarząd Powiatu w Oleśnie stwierdza, że brak jest podstawy prawnej zobowiązującej go
do wydania opinii.
Niemniej jednak Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że nie wnosi uwag, co do pozbawienia
kategorii dróg gminnych.

Wymienione drogi są drogami nieutwierdzonymi, gruntowymi. Powyższe drogi przebiegają
przez grunty rolne, więc istnieje możliwość zaliczenia ich do dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
 


