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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2019 r.

w sprawie pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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. z2018r. poz. 2068, 12 i 317), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu

Nyskiego, Rada Miejska w Nysie uchwala:

1. Pozbawia  się  dotychczasowej   kategorii  drogę  gminną  nr  106834 0— ul.  Plebiscytowa

w Nysie poprzezjej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2. Położenie drogi, o której 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 8 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez
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Załącznik do uchwały Nr .

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 grudnia 2018 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie żart. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi

dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.

Pozbawienie drogi jej kategorii na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy dokonuje się
w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii
dróg gminnych jest kompetencją Rady Miejskiej w Nysie. Zgodnie żart. 10 ust. 3 ustawy o drogach

publicznych wynika generalna zasada, że pozbawienie drogi publicznej kategorii jest możliwe jedynie

w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie
wyłączenie drogi z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie drogi kategorii i niezaliczenie jej do
innej, konieczne jest jednak w takim przypadku wyłączenie z użytkowania. Zgodnie z wykładnią

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r.
w związku z interpelacją w sprawie możliwości przekwalifikowania drogi publicznej na drogę
wewnętrzną: „wyłączenie z użytkowania oznacza znaczące organicznie jej dla ruchu drogowego

i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego".

Droga nr 106834 0- ul. Plebiscytowa w Nysie zaliczona została Uchwalą nr IV/22/89

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg lokalnych miejskich.

Ulica Plebiscytowa jest drogą bez przejazdu, boczną do ul. Karpackiej w Nysie. Posiada nawierzchnię

gruntową o szerokości pasa drogowego od 4-6,5 m.

Wydzielone geodezyjnie działki drogowe stanowiące ulicę Plebiscytową zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie znajdują się na obszarze
przeznaczonym pod drogę, lecz na obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy produkcyjnej, składów

i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej drogi ul. Plebiscytowej nie wpłynie na stan
komunikacji drogowej w tej części miasta, a działkom zlokalizowanym w jej sąsiedztwie pozostanie

zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę spełnione są przesłanki wyłączenia tej drogi z użytkowania jako drogi
publicznej dlatego wskazane jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


