
UCHWAŁA NR I /2017 proje-Kł~:1f' ···· 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 

·,:;·)~," 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 21marca1985r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1440 ze zm. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948, 
poz. 2255, ze zm. z 2017 r. poz. 191, poz. 1089) Rada Miejska w Opocznie po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje: 

§1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej Nr 107152E, Kruszewiec - Gmina 
Drzewica (Idzikowice) - Libiszów, położonej na terenie Gminy Opoczno, poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej jej części. 

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Wiesław Wołkiewicz 



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 drogi gminnej jest kompetencją Rady Miejskiej w Opocznie. 

Powyższa uchwała zostaje podjęta na wniosek Zakładu Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o. o. 
dla celu przeprowadzenia rozbudowy zakładu w związku z planowanym kolejnym etapem 
inwestycyjnym, mającym na celu rozwój zakładu poprawiającym warunki pracy oraz ochronę 
środowiska przyczyniając się tym samym do powstania nowych miejsc pracy dla powiatu 
opoczyńskiego. 

Pozbawiony odcinek drogi wydzielony zostaje na powiększenie sąsiedniej nieruchomości 

tj. dz. nr 2647 /3. Zbycie przedmiotowej części drogi gminnej następuje właścicielowi Zakładu Usług 
Taborowych REMTRAK Spółka z o. o. i musi być poprzedzone pozbawieniem kategorii drogi 
publicznej. 

W wyniku pozbawienia kategorii drogi publicznej części drogi Nr 107152E, /dz. nr ew. 2647 /10/ 
nie ulegnie zmianie obsługa komunikacyjna nieruchomości do niej przyległych. Żadna z istniejących 
nieruchomości nie zostanie pozbawiona również dostępu do drogi publicznej. 
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