UCHWAŁA NR XI/127/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października
2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie
Gminy Czarny Dunajec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Nowotarskiego, wyrażonej w uchwale Nr 399/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania opinii
w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Czarny Dunajec kategorii dróg gminnych, Rada Gminy Czarny
Dunajec, na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z wyłączeniem z użytkowania drogi „Koło Tomasika” obejmującej działkę
o numerze ewidencyjnym 13176 w miejscowości Piekielnik, w Uchwale Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg
o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 6497),
wprowadza się następujące zmiany: w §1 uchyla się pkt 4 lit. a) Droga o nazwie potocznej „Koło Tomasika” –
dz. nr ewid. 13176.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), w myśl których organem właściwym do pozbawiania
drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii,
a pozbawianie drogi kategorii dokuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej
kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych położonych na ternie gminy Czarny
Dunajec należy do kompetencji Rady Gminy Czarny Dunajec i następuje w drodze uchwały.
W związku z tym w miejscowości Piekielnik wykreśla się drogę o nazwie „Koło Tomasika” – o nr
ewid. działka 13176 która jest własnością prywatną o księdze wieczystej NS1T/00014112/3.
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