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//, Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie 
r I miasta Opoczna 

. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

poz. 645, poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21marca1985 r. o drogach publicmych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 

843, poz. 1543) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się nowy przebieg dróg gminnych w mieście Opocmo: 

1) W załącmiku do uchwal v Nr XIII/122111 z dnia 28 grudnia 2011 r. poz. 90, otrzym11je brzmienie: 

L.p. Nr ew. drogi Nazwa drogi 

90 107490E ul. Przemysłowa 

2) W załącmiku do uchwa Nr XIIl/122/11 z dnia 28 

Nr ew. drogi Nazwa drogi 

§2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Opocma. 

Przebieg (od ul. - do ul.) 
Długość drogi 
(cia!!u) w km 

Leśna - Zakład Energetyki Cieplnej, 3,4325 
Przemysłowa - droga woj ew. Nr 726 

dnia 2011 r. oz. „Razem'', otr mu·e brzmienie: 

Przebieg (od ul. - do ul.) 

Razem 

Długość drogi 
ci u w km 

64,31 

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

Łódzkiego. 
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Grzegorz Wołąkiewicz 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 

poz. 260 ze zm./ ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 

gminy. 

Uchwałą Nr XXXlll/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. dla ul. Przemysłowej ustalono przebieg 

Przemysłowa - Wymysłów - PKP (CMK), o dł. 4,163 km, określony jako nr ew. 390/9, 390/8, 390/7, 

390/6, 390/5, 390/4, 390/3, Obr. 5 m. Opoczno. Stan prawny powyższych gruntów stanowi własność 

skarbu państwa, droga nie została wybudowana - nie został wytyczony ślad drogi. 

Mając na względzie Uchwałę Nr V/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej 

w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie, działki nr ew. 390/9, 390/8, 390/7, 390/6, 390/5, znajdują 

się częściowo w terenach zabudowy produkcyjnej, baz transportowych, składów i magazynów -

jednostka urbanistyczna 3P, częściowo w terenach drogi klasy lokalnej - jednostka urbanistyczna 3KDL 

- klasy dojazdowej - jednostka urbanistyczna 7KDD. 

Powyższe zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakładają na zarządcę drogi zabezpieczenie 

powyższych terenów pod układ komunikacyjny dla strefy przemysłowej, zlokalizowanych pól oraz dla 

Opoczna Wymysłów. Obecny ślad drogi do Opoczno Wymysłów zlokalizowany od ulicy Przemysłowej w 

kierunku Wymysłów stanowi własność osób prywatnych i nie pokrywa się z podziałem ustalonym 

w drodze uchwały Rady Miejskiej określający jako nr ew. 390/9, 390/8, 390/7, 390/6, 390/5, 390/4, 

390/3, Obr. 5 m. Opoczno. 

Zgodnie z art. 2a ust. 2 w/w ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wskazane jest, 

że drogi gminne stanowią własność gminy, a więc koniecznym wymogiem jest uzyskanie prawa 

własności do terenu pod drogą, który stanowi obecnie własność Skarbu Państwa, ponadto nie 

wybudowano - nie wytyczono żadnego śladu drogi. Na powyższe zwraca uwagę Wojewoda Łódzki, 

wnosząc do Rady Miejskiej w Opocznie o uchylenie uchwały nr XXXlll/339/13 Rady Miejskiej 

w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w części dotyczącej par. 1 - aktualizacja przebiegu dróg 

gminnych z terenu m. Opoczna polegającej na dodaniu w lp. 90 nowego odcinka drogi ul. Przemysłowej 

w przebiegu Przemysłowa - Wymysłów - PKP (CMK). 

Wobec powyższego koniecznym jest aktualizacja powyższej uchwały i ustalenie nowego 

przebiegu drogi Nr 107490 E - ul. Przemysłowa Leśna - Zakład Energetyki Cieplnej, Przemysłowa -

droga wojew. Nr 726 - o dł. 3,4325 km, wyłączający dotychczasowy przebieg tj.: Przemysłowa -

Wymysłów- PKP (CMK). 


