
Za,zqdzenie Nr 265/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 15 lipca 2020 r.

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej poprzez wylqczenie jej czqSci z uiytkowania jako drogi publicznej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2O2O t. poz. 713), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.), w zrniqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czennrionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888)

sl
1 . Pzeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej popzez wyQczenie jej czeSci z u2ytkowania jako drogi publicznej.

2. Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji d 15.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688
z p62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgliasza6:
1 ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czenarionka-Leszczyny (decyduje data wplywu
do Urzqdu Gminy i Miasta Czena/onka-Leszczyny),

2) pocy'tq elektro n icznq na ad res e-mail : mg. n@czeruvionka-leszc,zyny.pl,
3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32431 17 60.

5. Udzielanie wyjaSniei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Mienia i Geodezji Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 pkt 'l stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nie pzedstawienie ptzez wN. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1.
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zarzqdzam, co nastqpuje:
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1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu Gminy
i Miasta Czenvionka-Le szczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalqcznlk
do Zarzqdzenia Nr 265/20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15.07 .2O2O r.
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Uzasadnien ie

do projektu Uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wylqczenie jej czq6ci
z u2ytkowania jako drogi publicznej

W przedmiocie pozbawienia kategorii drogi publicznej poqzez wylqczenie jej czqSci

z u2ytkowania dotychczasowej drogi gminnej nr 1436558 majq zastosowanie przepisy art.

10 ust. 1 i2 ustawy zdnia2l marca'1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22020r.,
poz 47O z p62n. zm.) w mySl kt6rych organem wla5ciwym do pozbawienia drogi

dotychczasowej kategorii jest organ wlaSciwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii

a pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje siq w trybie wla6ciwym do zaliczenia drogi

do odpowiedniej kategorii.

Zaliczenie i pozbawienie kategorii dr6g gminnych polo2onych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny nale2y do kompetencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

W przedmiotowej sprawie zgodnie z arl. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 470 z p62n. zm.) uzyskano pozytywnq

opiniq Zazqdu Powiatu w Rybniku.

W stanie obecnym wylqczany odcinek drogi stanowi czQ6d ul. Kosynier6w bqdqcej

drogq lokalnq miejskq nr 1436558, kt6ra wymieniona jest w zalqczniku nr 2 do Uchwaly

Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Katowicach nr XX1161187 z dnia 31 marca 1987 r.

w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gminnych oraz lokalnych miejskich,

opublikowana w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa Katowickiego w dniu 15 sierpnia

1987 r. \AfQczenie dzialek o nr 985147,472116 z u2ytkowania spowodowane jest

powstaniem autostrady Al, w wyniku czego czq66 dzialek zajqtych pod ul. Kosynier6w

przesz*a na wlasno66 Generalnej Dyrekcji Dr6g iAutostrad. Pzedmiotowa droga zostala

rozciqta, w wyniku czego ul. Kosynier6w stracila sw6j pieruotny charakter publiczny, jest

drogq Slepq i stanowi dojazd do grunt6w o charakterze rolnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czenrvionka -
Leszczyny, zatwierdzonym uchwalq Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia

26 wze6nia 2002 r. Nr 1Xt7812002, ogloszonq w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa

SQskiego z dnia 8 listopada 2OO2 r. ww. dzialki te majq pzeznaczenie pzemyslowe

i aktywno5ci gospodarczej i w chwili obecnej nie stanowiq drogi i nie majq charakteru drogi

publicznej. Z nP. 
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