
 

UCHWAŁA  Nr XIII/176/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako 
drogi publicznej na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, 
poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, 
Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159 poz. 945)  
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Szczecineckiego, Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje:  

  § 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu pozbawia się drogę publiczną nr 1733002  
od miejscowości Komorze do miejscowości Okole, zlokalizowaną na dz. nr ewid. 138/1, 240/3 
obręb Komorze oraz na dz. nr ewid. 216/3, 80 obręb Okole, na terenie gminy Borne Sulinowo  
w Powiecie Szczecineckim, dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie  
z uŜytkowania. 

§ 2. PołoŜenie drogi wyłączonej z uŜytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych, do kompetencji rady gminy naleŜy pozbawienie drogi publicznej 
kategorii drogi gminnej, następuje to w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego 
zarządu powiatu na obszarze którego przebiega droga.  

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z jednoczesnym wyłączeniem z uŜytkowania, nie 
wymaga zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.  

Burmistrz Bornego Sulinowa, po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 
Szczecineckiego proponuje pozbawić kategorii drogi gminnej i wyłączyć z uŜytkowania 
wymienioną w uchwale drogę gminną.  

Wyłączenie z uŜytkowania nie przyniesie utrudnień w komunikacji na terenie gminy poniewaŜ 
w/w działki nie stanowią waŜnych ciągów komunikacyjnych. Droga ta, będzie słuŜyć do obsługi 
przyległych terenów leśnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


