- Projekt Uchwała Nr XI /....../2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie: pozbawienia drogi nr 5052 S połoŜonej na terenie Gminy Lubomia
(przebiegającej od skrzyŜowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyŜowania
z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art. 6a ust. 2, art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem
Województwa Śląskiego oraz po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Lubomia, Zarządu
Powiatu Raciborskiego, Zarządu Powiatu Rybnickiego, Prezydenta Miasta Rybnika,
i Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Pozbawia się drogę nr 5052 S połoŜoną na terenie Gminy Lubomia (przebiegającą od
skrzyŜowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyŜowania z drogą 3544 S w Ligocie
Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej, w związku z planowanym zaliczeniem jej do
kategorii dróg gminnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XI /....../2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie: pozbawienia drogi nr 5052 S połoŜonej na terenie Gminy Lubomia
(przebiegającej od skrzyŜowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyŜowania
z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej.

Wobec wyraŜonej przez Gminę Lubomia woli przejęcia drogi powiatowej
nr 5052 S (przebiegającej od skrzyŜowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyŜowania
z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej) o łącznej długości 5905 m i z uwagi na to, Ŝe droga
ta - w myśl obowiązujących przepisów prawnych -nie spełnia przesłanek kwalifikujących ją
jako drogę powiatową, przygotowano uchwałę pozbawiającą w/w drogę kategorii drogi
powiatowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) pozbawienie drogi powiatowej dotychczasowej kategorii
następuje w drodze uchwały Rady Powiatu, w porozumieniu z zarządem województwa, po
zasięgnięciu opinii wójta gminy, na obszarze której przebiega droga oraz opinii zarządów
sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - prezydentów miast. Wobec
dopełnienia w/w procedury przedkłada się Radzie Powiatu Wodzisławskiego przygotowany
projekt uchwały.
Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. w brzmieniu:
”Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, jest moŜliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie moŜe być dokonane
później niŜ do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku
następnego”, w/w droga odpowiednią uchwałą Rady Gminy Lubomia zostanie zaliczona do
kategorii dróg gminnych. JednakŜe zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno
pozbawienie tej drogi kategorii drogi powiatowej, jak i zaliczenie jej do kategorii dróg
gminnych nastąpi z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.
Wobec powyŜszego zasadne jest podjęcie przygotowanej uchwały, która jest
jednocześnie zakończeniem procedury pozbawienia drogi nr 5052 S kategorii drogi
powiatowej.
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