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Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względe^

Z up.-BURMIS^RZA

Piotr Bóbak
Z-ca. BURMISTRZA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako
drogi publicznej na terenie gminy Nysa

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz., 730 i 935) oraz art. 10 ust. 1- 3
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,

1920, 1948, 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Nyskiego, Rada
Miejska w Nysie uchwala:

1. Pozbawia się dotychczasowej   kategorii  część  drogi gminnej   nr  106668 O w Kubicach
w zakresie obejmującym dz. nr 275/53 a.m. 3 poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2. Położenie części drogi, o któtym mowa w 1, oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

4. Uchwała   podlega   ogłoszeniu  w Dzienniku   Urzędowym Województwa   Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt

z dnia 15 września 2017 r.
Zatwierdzony przez
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Załącznik

do projektu uchwały

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia2017 r.
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Uzasadnienie
W^dzielona z pasa drogowego drogi gminnej nr 106668 O w Kubicach działka

nr 275/53, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Urbanistyki
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie takiego wydzielenia i zbycia jej na rzecz właściciela przylegającej
do niej działki budowlanej, jest nieurządzona i nie pełni obecnie funkcji komunikacyjnych. Wyłączenie
drogi w zakresie tej działki zużytkowania jako drogi publicznej nie wpływa na stan komunikacji
drogowej w tej części Kubie, a działki zlokalizowane w sąsiedztwie mają zapewniony dojazd/przejazd
innymi odcinkami dróg.

W związku z powyższym przedmiotową uchwałą pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi
obejmującej działkę nr 275/53 poprzez jej wyłączenie z użytkowania


