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UCHWAŁA
RADY MIASTA SZCZECIN

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

 NR ....................

w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry
kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm. Dz. U. 2018 r.  poz. 12, poz. 317 i poz. 1693, Dz. U. 2019 r. poz. 698 i poz.730); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicę Aleksandra Fredry, w części zlokalizowanej na działkach nr 216/5 i 216/6 z obrębu 2076, pozbawia 
się kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

§ 2. Położenie ulicy wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały, na której część wyłączona zaznaczona jest kolorem żółtym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

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

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 w/w ustawy, pozbawienie drogi jej

kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Miasta Szczecin.

Pozbawienie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkownia części ulicy Aleksandra

Fredry zlokalizowanej na działkach nr 216/5 i 216/6 z obrębu 2076 o użytku "B" wyodrębnionych po

podziale działki nr 216/4 z obrębu 2076 o użytku "dr" na podstawie

decyzji z dnia 06.10.2016 r. przeprowadzono zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego "Pogodno - Samosierry" (Uchwała RMS nr XXVII/790/13 z dnia 25 lutego 2013 r.).

Nawiązując do powyższego planu celem uregulowania stanu formalno - prawnego, należy

go sfinalizować poprzez wyłączenie działek nr: 216/5, 216/6 z obrębu 2076 z użytkowania

co jednocześnie pozbawia je kategorii drogi publicznej.

(podpis Dyrektora) (podpis Wnioskodawcy)
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