
ZARZĄDZENIE Nr 0050.173.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia  9 września 2015 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w Wyrzysku  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej drogi krajowej

nr 10 zaliczonego z mocy prawa do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów

aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Wyrzyska zarządza,

co następuje:

§  1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w Wyrzysku   w sprawie  pozbawienia  kategorii  drogi  gminnej  odcinka  dawnej  drogi

krajowej nr 10 zaliczonego z mocy prawa do kategorii drogi gminnej.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 września  2015 r.

                   2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 17  września 2015 r.

§  3.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w Wyrzysku  w sprawie  pozbawienia kategorii  drogi gminnej  odcinka dawnej  drogi

krajowej  nr  10 zaliczonego z mocy prawa do kategorii  drogi  gminnej  w Biuletynie Informacji

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku,  w celu  wyrażenia  przez  organizacje  pozarządowe i

podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie, pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku:  inspektor ds. gospodarki komunalnej.

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem   wydania  i  podlega  zamieszczeniu

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.



                                                                          Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.173.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 września 2015 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

w  sprawie   pozbawienia  kategorii  drogi  gminnej  odcinka  dawnej  drogi  krajowej  nr  10

zaliczonego z mocy prawa do kategorii drogi gminnej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) nałożyła w art. 5 ust 5 na rady gmin obowiązek określenia

sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r. określiła

szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji.

Zgodnie  z  §  6  uchwały  Nr  XLVI/406/10  z  28  września  2010  r.,  Burmistrz  Wyrzyska

w drodze zarządzenia określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób

publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma

konsultacji.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 



Załącznik

do zarządzenia nr 0050.173.2015

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia  9 września 2015 roku

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XI/     /2015

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia  25 września  2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej drogi krajowej nr 10
zaliczonego z mocy prawa do kategorii drogi gminnej

Na podstawie  art.  18  ust.  2   pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379  i poz. 1072) oraz

art. 2  ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z

2013, poz. 870) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

 §    1.   Pozbawia się  kategorii  drogi  gminnej  odcinek drogi,  który został  zaliczony do

kategorii drogi gminnej  z mocy prawa na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985

roku o drogach publicznych  w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie

ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200, poz. 1953)

określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 §       2.   Przebieg odcinka drogi,  o którym mowa w ust.  1 określa  mapa stanowiąca

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 §     3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



 Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/     /2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2015 roku w sprawie

pozbawienia kategorii  drogi gminnej  odcinka dawnej  drogi krajowej  nr 10 zaliczonego z mocy

prawa do kategorii drogi gminnej

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach  publicznych,  w  brzmieniu

obowiązującym przed 9 lipca 2015r., której art. 10 ust. 5 stanowił, iż "odcinek drogi zastąpiony

nowo pobudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony

dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej". Z  dniem 24.04.2010r. Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestała być zarządcą  "starego" odcinka  drogi krajowej nr

10 a droga ta z mocy ustawy stała się droga gminną, na jej odcinku przebiegającym przez obszar

Gminy Wyrzysk.

Powołany w podstawie prawnej uchwały  art. 2 ust. l  ustawy z dnia 13 września 2013 roku

o zmianie  ustawy o  drogach publicznych (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  870)  stanowi,  że  rada  gminy

w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, może w drodze uchwały, pozbawić kategorii

drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10

ust. 5 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o

drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200, poz. 1953). 

Odcinek drogi, o którym mowa powyżej zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej

(art. 2 ust.2 ustawy). 

Przepisy art. 10 ust. 5a-5d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.

z 2015 r.,  poz.  870) obligują burmistrza  do poinformowania zarządu województwa o zamiarze

podjęcia uchwały,  na co najmniej 30 dni przed jej podjęciem. Pismem z dnia 12 sierpnia 2015 roku,

znak:  IRiGK.7210.1.2015  Burmistrz  Wyrzyska  poinformował  Zarząd   Województwa

Wielkopolskiego o zamiarze podjęcia  uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

odcinka dawnej drogi krajowej nr 10 zaliczonego z mocy prawa do kategorii drogi gminnej.

Mając na uwadze wysokie koszty utrzymania przedmiotowej drogi, podjęcie uchwały  należy

uznać za celowe i zasadne.



Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XI/   /2015

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia  25 września 2015 roku

ODCINEK  DROGI  GMINNEJ  NR  G  129418P,  KTÓRY POZBAWIA SIĘ  KATEGORII

DROGI GMINNEJ OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:

I. Miasto  Wyrzysk: 

1)  działka nr 37/6 o pow. 0,0201 ha, obręb Wyrzysk;

2)  działka nr 37/2 o pow. 0,0166 ha, obręb Wyrzysk;

3)  działka nr 37/3 o pow. 0,1118 ha, obręb Wyrzysk;

4)  działka nr 37/1 o pow. 1,5095 ha, obręb Wyrzysk;

5)  działka nr 161 o pow. 1,7792 ha, obręb Wyrzysk;

6)  działka nr 247/1 o pow. 0,4856 ha, obręb Wyrzysk;

7)  działka nr 247/3 o pow. 0,5696 ha, obręb Wyrzysk.

II. Obręb Wyrzysk Skarbowy, Polanowo, Kosztowo:

1)  działka nr 353 o pow. 0,15 ha, obręb Wyrzysk Skarbowy;

2)  działka nr 354 o pow. 0,65 ha, obręb Wyrzysk Skarbowy;

3)  działka nr 338/2 o pow. 0,01 ha, obręb Wyrzysk Skarbowy;

4)  działka nr 338/3 o pow. 1,61 ha, obręb Wyrzysk Skarbowy;

5) działka nr  498/1 o pow. 1,61 ha, obręb Polanowo;

6)  działka nr 59/3 o pow. 3,2209 ha, obręb Kosztowo.


