Uchwała Nr XXIV/248/2014
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej,
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.2),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi Nr 180410C Kolonia Broniewo-Bieganowo,
w miejscowości Broniewo, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 63/1, o powierzchni 0,7427
ha, położoną w miejscowości Broniewo, obręb Broniewo – poprzez wyłączenie jej z użytkowania
jako drogi publicznej.
§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej opisuje załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 843 i 1543.

Uzasadnienie
Droga gminna Nr 180410 C Kolonia Broniewo-Bieganowo figuruje w wykazie dróg
gminnych jako droga kategorii dróg gminnych. W skład tej drogi wchodziła działka oznaczona
numerem ewidencyjnym 63, która została podzielona na dwie działki o numerach ewidencyjnych
63/1 i 63/2. Działka Nr 63/1, o powierzchni 0,7427 ha nie stanowi obecnie drogi publicznej, jest
użytkowana jak grunt orny przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bronpol” Broniewo, które
złożyło wniosek o jej wykupienie. Działka Nr 63/2, o powierzchni 0,4648 ha pozostaje nadal
w dotychczasowym użytkowaniu jako droga publiczna.
W związku z powyższym działka Nr 63/1 nie jest obecnie wykorzystywana jako publiczny
ciąg komunikacyjny.
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