UCHWAŁA NR XLVI/303/2018
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej
z użytkowania jako drogi publicznej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn.
zm.)
oraz
art. 6a
ust. 2 w zw.
z art
10 ust. 1,
2i3
ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
w porozumieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gdańskiego,
Zarządu Powiatu w Malborku, Zarząd Powiatu w Elblągu, Prezydenta Miasta Gdańsk, Prezydenta Miasta Elbląg
i Gminy Sztutowo uchwala się:

§ 1.
Pozbawia się części drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako
drogi publicznej na działce nr 77/3 w m. Kobyla Kępa.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktywów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

Przewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim
Jacek Gross

Id: 21979BCB-F8F0-481B-A587-B5B4899A6B41. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) określa
kategorie dróg publicznych ze względu na funkcję jakie pełnią w sieci drogowej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii
jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii na podstawie
art. 10 ust. 2 ww. ustawy dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii,
z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca
trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
W związku z powyższym oraz stosownie do zapisów art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1,2,i 3 cytowanej
powyżej ustawy zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu po
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga oraz
zarządów sąsiednich powiatów.
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim pismem ZDP-7/5400/715/2018 z dnia
26.03.2018 r. wystąpił o ww. opinię do zarządów sąsiednich powiatów. Wszystkie z ww. wniosków otrzymały
opinię pozytywną.
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim pismem nr ZDP-7/5400/1217/2018 z dnia
11.06.2018 r. wystąpił do Zarządu Województwa Pomorskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2315G Sztutowo – Kobyla Kępa – Kąty Rybackie kategorii
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały umożliwi pozbawienie dotychczasowej części drogi
powiatowej nr 2315G, kategorii drogi powiatowej wraz z wyłączeniem jej z użytkowania. Potrzeba pozbawienia
kategorii części drogi powiatowej nr 2315G (działka nr 77/3) poprzez wyłączenie jej z użytkowania wynika
z faktu, że działka nr 77/3 została zużytkowana przez osobę fizyczną. Teren nie jest utrzymywany jako droga i nie
ma innych znamion użytkowania terenu jako droga. Nadmienić należy, że przedmiotowa droga nie stanowi jedynej
komunikacji dla sąsiednich właścicieli działek.
Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została przygotowana zgodnie
z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa,
techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej
i rowerowej.
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