
Projekt

z dnia  12 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2, a także art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 1440 ze zm.)Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Drogi

L.p. Miejscowość Nr drogi Nazwa Odcinek drogi Długość odcinka
[km]

1 Łubniany 102 642 Polna Na całym odcinku 0,683

2. Jełowa 102676 Brzozowa 0+000 – 0+453 0,453
pozbawia się kategorii drogi gminnej, w związku z wyłączeniem jej z użytkowania jako drogi publicznej.  

Droga zostanie zakwalifikowana jako dojazdowa do gruntów rolnych - wewnętrzna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

W sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych.
Gmina Łubniany zleciła opracowania projektów przebudowy ul. Polnej w miejscowości Łubniany
i ul Brzozowej w miejscowości Jełowa.
Przebudowa przedmiotowych dróg zgłoszona zostanie do realizacji ze środków budżetu
Województwa Opolskiego zgodnie z „Zasadami dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków
budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów
rolnych i leśnych” przyjętymi Uchwałą nr 2945/2012 Zarządu Województwa opolskiego z dnia 13
listopada 2012.
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 3 „Zasad dofinansowania…” ze środków budżetu Województwa
Opolskiego dofinansowane są zadania, określone w art. 22c ust. 1 ustawy, w szczególności:
budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 6 „Zasad dofinansowania…” ilekroć niniejszych w zasadach jest mowa o
drodze dojazdowej do gruntów rolnych – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczaną do żadnej
kategorii dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, pełniącą funkcję
dojazdu do gruntów rolnych, stanowiącą zwarty ciąg komunikacyjny przebiegający wśród pól i
gospodarstw rolnych
Dnia 09.08.2017 r. Wójt Gminy Łubniany wystąpił do Starosty Opolskiego o wydanie opinii
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, przedmiotowych dróg. zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 Marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260 z późniejszymi
zmianami). Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 1416/17 z dnia 30.08.2017r. zaopiniował
pozytywnie Wniosek wójta.

Wobec powyższego celem pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej, przygotowano stosowny
projekt uchwały Rady Gminy Łubniany.
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