Uzasadnienie

w celu przekazania na rzecz Gminy
dzialkg o nr ewidencyjnym 12211. o pow. 0.5276 ha polo2onej w miejscowoSci

Zarzqd Powiatu Gorzowskiego podj41 dzialania

Klodawa

Wojcieszyce. Z uwagi na powyzsze zachodzi konieczno(d pozbawicnia kategorii drogi powiator,r

e.j

odcinka drogi nr 1404F polo2onego na przcdmiotowej dzialce.

Zgodnie z arl. 10 ust. 1 oraz ust.

2

ustawy o drogach publicznych (Dz. lJ. z 2017 r., poz.

2222 z p62i. zm.). ,,1. Organem wlaSciwym do pozbawienia drogi dotycliczasowej kategorii .jest
organ wlaSciwy do zaliczenia.je.j do odpowiedniej kategorii., 2. Pozbawienia drogi

jej

katcgorii

dokonr-rje sig w trybie wlaSciwym do zaliczenie drogi do odpowiedniej kategorii".

Zgodnie z aft. l0 ust. 3 ustawy z dnia 2lmarca 1985 r. o drogach publicznych, pozbawienie
drogi dotychczasowej kategorii jest moZliwe jedynie w sytuac.ii jednoczesnego zalicz.enia tej drogi

do nowej kategorii. W przypadku podjgcia przez Gming Klodawa Uchwaty o

zaliczeniu

przedmiotowego odcinka drogi do kategorii drogi gminnej, nie p62niej ni2 do korica trzeciego
kwarlalu danego roku, zostanie on pozbawiolry kategorii drogi powiatowej z moc4 od 1 stycznia
roku nastgpuj 4cego.
Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje sig w trybie wla$ciwym do zaliczer.ria drogi
do odpowiedniej kategorii, zatem pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej nastgpuje w drodze

Uchwaly Rady Powiatu w porozumieniu z ZarzEdem Wojew6dztwa po zasiggnigciu opinii w6jt6w

(burmistrz6w, prezydent6w miast) gmin, na obsz-arze kt6rych przebiega droga, oraz zarz4d6w
s4siednich powiat6w, a w miastach na prawach powiatu opinii prezydent6w miast.

W zwi4zku z powyzszym zostaly podjgte nastgpujqce Uchwaly:

1.

Uchwala Nr XXXIV/I7 z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie nabycia w formie darowizny

od Powiatu Gorzowskiego nieruchomoSci gruntowej drogi powiatowei nr 001404F (ej
czgici na dzialce ewidency.inej 122l1)w m. Wojcieszyce gm. Klodawa.

2.

Uchwala Nr 242183612018 Zarzqdt Powiatu w MySliborzu

z

dnia 24 kwietnia 2018 roku,

w sprawie wyra2ania opinii o pozbawieniu kategorii dr6g powiatowych.

3.

Uclrwala

Nr

47.201

8 Zarzqdt Powiatu w

Migdzyrzeczu

z dnia 17 kwietnia 201 8roku,

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka kategorii drogi powiatowej poprzez
urylqczenie z uzytkowanir.

4.

Uchwala

roku,

w

Nr 250/2018

ZarzEdu Porviatu Strzelecko-Drezdeneckiego

sprawie wydania opinii

wylqczenia z uZ),1kowania.

o

z

dnia 7 maja 2018

pozbawieniu kategorii drogi powiatowej poprzcz

5.

Uchwala

Nr

165/367118 Zarzqdt Powiatu Sulgciriskiego

z

dnia 23 kwietnia 2018 roku,

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w Powiecie Gorzowskim.
6.

Uchwala

Nr 518/18 Zarz4du Powiatu Slubickiego z dnia 09 maja 2018 roku, w

sprawie

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Gorzowskim.
7.

Zarz4d,ca drogi

zwr6cil sig z pismem nr DR.7134.5.5 8.2018 z dnia 10.04.2018r.

do

Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi

powiatowej nr 1404F (dz. m evuid,l22ll) w m. Wojcieszyce.
Pismo dorgczono za potwierdzeniem odbioru w dniu 16.04.2018r.

W zwi4zku z

arl.7

a tst.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U.

22017r. po2,2222 z p62h.zm.) nie zlozenie opinii w przewidzianym terminie uznaje sig za
akceptacje propozycj i.

