UCHWAŁA NR XXXI/336/2021
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
trzech odcinków dróg łączących ul. Powstańców Warszawy (KZ. 2) w kierunku północno — zachodnim
z uł. Szarych Szeregów w Stargardzie, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r.
poz. 1372) i art. 10 ust. 1, 213 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Stargardzkiego, uchwala się co następuje:
$ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej trzech odcinków dróg łączących ul. Powstańców
Warszawy (KZ. 2) w kierunku północno — zachodnim z ul. Szarych Szeregów, oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem KD 4, KD. 3 i KD. 2, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako
dróg publicznych.
$ 2. Położenie trzech odcinków dróg , o których mowa w $ 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard .
$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXX1/336/2021

Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 28 września 2021 r.

odcinki dróg pozbawione kategorii drogi
gminnej, wyłączone z użytkowania.
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UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372), organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ
właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w
trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Dla dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie kategorii drogi następuje w drodze uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Natomiast art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
stanowi, że pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej jest możliwe w przypadku wyłączenia jej
z użytkowania. Dla pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania trzech odcinków
dróg łączących ul. Powstańców Warszawy (KZ. 2) w kierunku północno — zachodnim z ul. Szarych
Szeregów, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD 4, KD. 3

i KD. 2 (Uchwała nr XXXII/361/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2009

r.), , uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu Stargardzkiego (Uchwała Nr 1613/21 Zarządu Powiatu

Stargardzkiego z dnia 1 lipca 2021 r.).

W celu określenia nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej dla terenu w rejonie ulic:
Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława Boniewskiego, Rada Miejska w Stargardzie
Uchwałą Nr V/69/2019 z dnia 26 marca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu dotyczącego terenu w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Szarych
Szeregów, Władysława Boniewskiego, zmieniający przebieg ulic na przedmiotowym terenie. Na podstawie
Uchwały Nr V/69/2019 z dnia 26 marca 2019 r. działki stanowiące odcinki dróg oznaczone symbolem

KD 4, KD. 3 i KD. 2 w obszarze miedzy ulicami Powstańców Warszawy a Szarych Szeregów zmieniły

przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
"_ Przedmiotowe odcinki dróg pozbawione będą kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania ich jako

drogi publiczne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

