
UCHWAŁA NR XXII/240/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako 
drogi publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) w związki z art. 10  ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rybnickiego 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Pozbawia się kategorii drogi gminnej nr 1436558 stanowiącej ulicę Kosynierów w Czerwionce-
Leszczynach, w części położonej na działkach nr: 985/47, 472/46 obr. Dębieńsko, poprzez wyłączenie tej 
części z użytkowania jako drogi publicznej. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części
z użytkowania jako drogi publicznej

W przedmiocie pozbawienia kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie jej części

z użytkowania dotychczasowej drogi gminnej nr 1436558 mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 470 z późn. zm.) w myśl

których organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do

zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii a pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta

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

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

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 470 z późn. zm.) uzyskano pozytywną opinię Zarządu

Powiatu w Rybniku.

W stanie obecnym wyłączany odcinek drogi stanowi część ul. Kosynierów będącej drogą lokalną

miejską nr 1436558, która wymieniona jest w załączniku nr 2 do Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Katowicach nr XX/161/87 z  dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

oraz lokalnych miejskich, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego w dniu 15

sierpnia 1987 r. Wyłączenie działek o nr 985/47, 472/16 z użytkowania spowodowane jest powstaniem

autostrady A1, w wyniku czego część działek zajętych pod ul. Kosynierów przeszła na własność Generalnej

Dyrekcji Dróg i Autostrad. Przedmiotowa droga została rozcięta, w wyniku czego ul. Kosynierów straciła

swój pierwotny charakter publiczny, jest drogą ślepą i stanowi dojazd do gruntów o charakterze rolnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,

zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. Nr

IX/78/2002, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2002 r. ww.

działki te mają przeznaczenie przemysłowe i aktywności gospodarczej i w chwili obecnej nie stanowią drogi

i nie mają charakteru drogi publicznej.
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