
UCHWAŁA NR XLVI/357/2023 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Toruńskiego, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii części drogi gminnej nr 101159C poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej działki o nr 42/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny. 

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A27BC359-086B-4451-94B6-A562CD0AD342. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych 
następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie 
z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej 
kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 
o drogach publicznych pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do 
odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Gminy 
Czernikowo. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej 
kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawieniei zaliczenie nie może być dokonane później 
niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Potrzeba wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej przedmiotowej drogii pozbawienia jej kategorii drogi 
gminnej spowodowana jest tym, iż w wyniku niespójności formalnych faktyczna droga w przedmiotowym 
miejscu znacząco odbiega od przebiegu pasa drogowego (nieruchomości drogowej). W następstwie podziału 
nieruchomości stanowiącej drogę gminną wydzielono działkę nr 42/1, która nie jest faktycznie użytkowana 
jako droga. W tej sytuacji pozbawia się dotychczasowej kategorii części drogi gminnej nr 101159C 
poprzezwyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej działki o nr 42/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 
Kiełpiny. 

Przed podjęciem Uchwały uzyskano opinię Zarządu Powiatu Toruńskiego.W związku z powyższym podjęcie 
Uchwały jest zasadne. 
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