
UCHWAŁA NR IX/57/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Radoszki Iły i określenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506), art. 7 ust. 3, oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2068 ze zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi gminnej 
Radoszki Iły, stanowiącej działkę nr 33/1 o pow. 0,0293 ha, obręb geodezyjny Radoszki.

§ 2. Określa się przebieg drogi gminnej Radoszki Iły wpisanej pod liczbą porządkową Nr 18 uchwały Nr 
V/30/2003 Rady Gminy w Grążawach z dnia 27 marca 2003 r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych, od drogi powiatowej Nr 333 do granicy z działką nr 33/1, na odcinku o długości 1,70 km.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U… z 2018 r., poz. 2540, oraz z 2019 r., poz. 270.
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Uzasadnienie

Droga Radoszki Iły, położona we wsi Radoszki, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 33, to droga
zaliczona do kategorii dróg gminnych i ma nadany Nr 080618C - uchwala Nr V/30/2003 Rady Gminy
w Grążawach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, Uchwały
Nr 19/18/03 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Grążawy do kategorii dróg gminnych i Uchwala
Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii gminnych nowych numerów.

Przedmiotowa droga w końcowym odcinku jest częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym
i częściowo użytkowana rolniczo przez osobę fizyczna. Grunt ten został wydzielony geodezyjnie z powyższej
drogi, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 33. Obecnie droga Radoszki Iły oznaczona jest w ewidencji
gruntów numerem działki 33/2. Zmienił się przebieg tej drogi. Przebiega ona od drogi powiatowej do granicy
z działka nr 33/1 i jest krótsza o 48 m .

Wobec tego zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze
uchwały rady gminy. Ponadto zasadnym jest pozbawienie kategorii drogi publicznej odcinka zlokalizowanego
na działce nr 33/1 poprzez formalne wyłączenie jej z użytkowania, skoro w chwili obecnej, na skutek
częściowego zabudowania i tak w całości nie może być użytkowana jako droga.
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