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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 i 3, w związku z art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 i 1595), w związku z równoczesną procedurą zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych Rada Miejska w Gogolinie, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę nr 106162 O - obwodnicę dzielnicy Karłubiec, opisaną  w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1449, obręb Karłubiec w Gogolinie. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, wymienionej w § 1, oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 
 
 
 

Piotr Czok 
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Droga nr 106162 O - obwodnica dzielnicy Karłubiec 

 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Podstawa prawna uchwały: 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.):  

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 
właściwego zarządu powiatu. 

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.):  

1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej 
do odpowiedniej kategorii. 

2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii. 

3. 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. 

Stan faktyczny : 

Zakończenie realizacji zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
423 spowodowało powstanie nowego układu komunikacyjnego na terenie gminy Gogolin. Nowy przebieg drogi 
wojewódzkiej wraz z wybudowaną obwodnicą dzielnicy Karłubiec sprawił że część dotychczasowych dróg 
powiatowych nie spełnia wymogów określonych ustawowo dla drogi powiatowej. Gmina Gogolin podjęła 
decyzję o przejęciu tych dróg do zasobów dróg gminnych. Równocześnie po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu 
Krapkowickiego Gmina Gogolin podjęła decyzję o przekazaniu obwodnicy dzielnicy Karłubiec do zasobów 
dróg Powiatu Krapkowickiego w celu ustalenia nowego przebiegu DP 1831 O. 

Skutki finansowe uchwały: 

Uchwała wywołuje skutki finansowe, które związane są ze zmniejszeniem kosztu utrzymania i remontów 
bieżących drogi. 
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