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z dnia  8 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 7 ust. 2 i 3, w związku z art. 10 ust  3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1716 i 1815) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r. poz. 3014) § 4 otrzymuje 
brzmienie:

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2020 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.0.2068 t.j.) pozbawienie
drogi dotychczasowej kategorii, następuje  w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z
mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.Przepis art. 10 wyżej cytowanej ustawy nakłada obowiązek ujęcia
w uchwale ww. zapisu w związku z tym przygotowano projekt uchwały, w którym ujęto przedmiotowy
zapis.
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