
           PROJEKT  

                                             Uchwała Nr ……………….... 

                                               Rady Gminy Tarnów Opolski  

 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z używania 
jako dróg publicznych  na terenie gminy Tarnów Opolski. 

 

    Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) oraz  z art. 10 ust. 1,2,3 w związku z art. 7 i 7a ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego ,Rada Gminy Tarnów Opolski  uchwala  co 
następuje: 

               § 1 

1.Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg publicznych gminnych poprzez wyłączenie 
z użytkowania dróg : 

 1)  Nr 105009 O (dz. nr 159/1 obręb Tarnów Op.) Walidrogi – Tarnów Op. od drogi krajowej 
nr 94 do skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Nową Nr 105065 i ul. Koraszewskiego  
Nr 105053. 

2) Nr  105011 O (dz. nr 82/1, 5, 117/3, 164/7 obręb Tarnów Op.) (dz. nr 484/2, 164/8 obręb 
Kosorowice) Kosorowice ul. Leśna – DK nr 94  od drogi krajowej nr 94 do boiska sportowego 
z wyłączeniem odcinka od DP nr 1712 do boiska sportowego ( k.m. 5+556) . 

3) Nr 105010 O ( dz. nr 144/4, 139/1  obręb Tarnów Op.) (dz. nr 152/1,149/1  obręb 
Kosorowice)   Walidrogi – Granica miasta Opola (Grotowice) . 

2.  Szczegółowe położenie dróg, o których mowa w ust. 1 i ich  przebieg  zawiera załącznik 
graficzny nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały, na którym wyłączone  drogi zaznaczono kolorem 
żółtym. 

                                                                     § 2 

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tarnów Opolski . 

               § 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.  

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie: 

    Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) właściwym do pozbawienia drogi 
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej 
jest możliwe w przypadku wyłączenia jej z użytkowania zgodnie z art. 7 tj. do dróg gminnych 
zalicza się drogi o znaczeniu lokalnych niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg służącym miejscowym potrzebom , z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych.  

    Drogi przebiegają przez tereny leśne, są użytkowane przede wszystkim przez Nadleśnictwo 
Opole ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole , PGL LP wnioskiem z dnia 01.04.2016 r. zwróciło 
się o przejęcie działek stanowiących drogi gminne. Wyłączenie dróg z użytkowania jest 
merytorycznie uzasadnione i spełnia warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych 
stanowiący, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe w przypadku 
wyłączenia jej z użytkowania. 

Zwrócono się o opinię pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z 
użytkowania jako dróg publicznych  do Zarządu Powiatu Opolskiego i wydanie opinii . Zgodnie 
z art. 7 a ust. 1 i 2 wyznaczony termin zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 21 dni od 
doręczenia propozycji do zaopiniowania , niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje 
się za akceptację propozycji. Termin na zgłoszenie opinii przez Zarząd Powiatu Opolskiego 
upłynął bezskutecznie w dniu 29.05.2016 r. 

 



 

Legenda: 

□ -  przebieg drogi nr 105009 O 



Legenda: 

□ -  przebieg drogi nr 105011 O 





 


