
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/22 
RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania  jako drogi 
publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art.10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn.zm) po zasięgnięciu  opinii Zarządu Powiatu  
Kolbuszowskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXVI/181/13 
Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2013 r. odcinka drogi o nr 103946 R relacji Ostrowy Baranowskie- 
Podlasek części położonej w miejscowości Ostrowy Branowskie na działce nr 582/2,  poprzez wyłączenie tej 
części drogi z użytkowania jako drogi publicznej. 

§ 2. Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawia załącznik graficzny nr 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Cmolasie 

 
 

Ryszard Warzocha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2022 r.

Poz. 2439
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr XXXVIII/282/22 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi

publicznej

Działka o numerze ewidencyjnym 582/2 w miejscowości Ostrowy Baranowskie stanowi w części drogę

gminną nr 103946 relacji Ostrowy Branowskie –Podlasek.

Przebieg drogi na przedmiotowym odcinku nie jest użytkowany, jest to końcowy odcinek całej trasy drogi

gminnej.

Został złożony wniosek o zakup powyższego odcinka drogi gminnej w obrębie którego wnioskodawca jest

właścicielem przylegających gruntów do tego odcinka drogi gminnej.

Wyłączenie części drogi z użytkowania jako drogi publicznej jest w pełni uzasadnione.
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