
UCHWALA NR XII/102/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 wrzesnia 2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 107573E na odcinku dziatki nr 137 obr^b Owadow,
poprzez wylqczenie z uzytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Slawno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072) w zwiazku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z2015r. poz. 460, poz. 774 i poz. 870) po zasiegni^ciu opinii Zarzadu
Powiatu Opoczynskiego, Rada Gminy Slawno uchwala co nastepuje:

§ 1. Pozbawia si$ dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 107573E na odcinku dziatki nr 137 obr^b
Owadow, poprzez wyl^czenie z uzytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Slawno.

§ 2. Potozenie drogi, o ktorej mowa w §1, zawiera zal^cznik graficzny do niniejszej uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego, i wchodzi w zycie
z dniem 1 stycznia2016r.

Przewodnicz^cy Rady Gminy

isz Knap
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Zal^cznik do Uchwaly Nr XII/102/15

Rady Gminy Slawno

z dniaSO wrzesnia 2015 r.
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Uzasadnienie

Droga gminna nr 107573E na odcinku dziatki nr 137 obr^b Owadow zostaJa objeta planowan^ inwestycj^,
z wybudowaniem oraz uruchomieniem zakJadu produkcyjnego materialow ceramicznych.

Zgodnie zart.10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tj.:Dz.U. z2015r. poz. 460) organem wlasciwym do
pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ wlasciwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 (tj.:Dz.U. z2015r. poz. 460) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje si? wtrybie
wlasciwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii drog gminnych
polozonych na terenie Gminy Stawno nalezy do kompetencji Rady Gminy SJawno.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj.:Dz.U. z2015r. poz. 460) uzyskano pozytywn^ opini? Zarz^du Powiatu Opoczynskiego (Uchwala nr
33/90/15 Zarz^du Powiatu Opoczynskiego z dnia 18 wrzesnia 2015r.).

Wobec powyzszego podj?cie niniejszej uchwafy jest w peini uzasadnione.

Id: ED9DF4DD-63C3-4ECO-B3CB-19C9FDBC1CA8. Podpisany Strona


