Uchwała ………/………16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia……………2016r.
w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w
związku z art. 10 ust.1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
( Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
w Chojnicach,
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej drogę nr 206005G RolbikKaszuba w całości jej przebiegu (droga powiatowa 2620G Rolbik- droga
powiatowa 2620G Kaszuba) działka nr 144/1 obr. ewid. Rolbik oraz działka nr
47 i część działki nr 6/1 obr. ewid. Kaszuba w związku z zamiarem nadania jej
statusu drogi o wyższej kategorii tj. drogi publicznej powiatowej.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Brus

§3
Traci moc uchwała nr XI/98/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15
kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej(Dz. Urz. Woj. Pom.,z 2016r.
poz. 1883 )
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem
właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy
do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych publicznych jest w
kompetencji Rady Miejskiej w Brusach. W porozumieniu z Radą Powiatu
Chojnickiego droga zastanie zaliczona do drogi o wyższej kategorii tj. drogi
publicznej powiatowej.
Konieczność uchylenia uchwały nr XI/98/16 z dnia 15 kwietnia 2016
spowodowana jest nie precyzyjnym rozumieniu a w konsekwencji złej
interpretacji przepisu art. 10 ustawy o drogach. Umieszczenie w tytule oraz
treści uchwały zdania „ poprzez wyłączenie z użytkowania” nie miało w swoim
zamiarze likwidacji drogi lecz cofnięcie kategorii drogi publicznej gminnej w
celu nadania jej nowej kategorii tj. drogi publicznej powiatowej. Złe odczytanie
intencji ustawodawcy spowodowało konieczność uchylenia w/w uchwały i jej
poprawienia kolejną o prawidłowej treści.

