Uchwała Nr III/21/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 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) i z art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2
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. 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2014 roku
pozbawia się kategorii drogi gminnej, drogę dojazdową w miejscowości Broniewo, oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 75, o powierzchni 0,2800 ha, położoną w miejscowości Broniewo,
obręb Broniewo – poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2. Skreśla się pkt 39 załącznika (wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych) do uchwały
nr VI/31/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych, treści następującej: „pkt 39. Droga dojazdowa – Broniewo”.
§ 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 po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543; z 2014 r. poz. 659,
1310.

Uzasadnienie
Droga dojazdowa – Broniewo figuruje w wykazie dróg gminnych jako droga kategorii dróg
gminnych, oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 75, o powierzchni 0,2800 ha. Pierwotnie
była ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do Państwowego Gospodarstwa Rolnego
w Broniewie. Budowa drogi powiatowej Radziejów-Bronisław, a także Broniewo-Wola Wapowska,
spowodowały, że droga ta stała się wewnętrzną drogą PGR Broniewo. Droga ta zlokalizowana jest
wewnątrz działki nr 76/35 stanowiącej obecnie gospodarstwo rolne Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „Bronpol” Sp. z o.o. w Broniewie.
Przedmiotowa droga nie jest obecnie wykorzystywana jako publiczny ciąg komunikacyjny.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

