
UCHWAŁA NR XXXVI/ 172 /2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie 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 2016r. poz. 446 z późn. zm. 1)) oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.2)), uchwala się co następuje:

§ 1.  Pozbawia się kategorii drogi gminnej nieruchomość gruntową zlokalizowaną na ul.Rynek                      
w Gniewkowie oznaczoną nr działki 931/2 – poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 
publicznej.Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej 
przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017r. 
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego,  z dniem 01 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1920, poz. 2255, poz. 1948; Dz.U. 

z 2017r. poz. 191.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/ 172 /2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 marca 2017 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi ustawy o drogach publicznych art. 10 ust. 1 i 2
organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do jej
zaliczenia. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w tym samym trybie co zaliczenie do
odpowiedniej kategorii. Potrzeba pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z
użytkowania wynika z faktu, iż nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 931/2 stanowi plac
wewnętrzny Rynku w Gniewkowie, nie funkcjonuje jako droga. W związku z tym zachodzi
konieczność uregulowania zaistniałej sytuacji poprzez1 wyłączenie nieruchomości z użytkowania
jako drogi publicznej i zmiany klasyfikacji gruntu. Pozbawienie drogi jej kategorii następuje w
drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu - Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego w ustawowym terminie 21 dni nie przedstawił opinii w powyższej sprawie,
zgodnie art 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym terminie
uznaje się za akceptację propozycji.
Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przygotował :Wojciech Kruczykowski
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