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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie likwidacji drogi gminnej nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1591 ze zm.) RADA GMINY W JANOWICACH WIELKICH uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1)Likwiduje się drogę gminną nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg publicznych stanowiącą działkę 
gruntu nr 707 o powierzchni 0,0700 ha, położoną we wsi Janowice Wielkie. 

2)Likwidowaną drogę określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

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

Postępowanie w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków nr 668/2 o powierzchni 0,0100 ha, położonej we wsi Janowice Wielkie zostało 
wszczęte na wniosek Państwa Marty Karnickiej i Romualda Zahnd. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 
celem przeprowadzenia likwidacji drogi nr 707, a następnie sprzedaży nowopowstałej działki, której granice 
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 
586/5 oraz 581/3. Droga, o której mowa wyżej od lat nie pełni funkcji drogi stanowiąc pas zieleni. Nadmieniam, że 
z tytułu likwidacji wyżej wymienionej drogi właściciele nieruchomości sąsiednich nie będą mieli utrudnionego 
dojazdu do swoich posesji, tj. dojazd do posesji nr 7 położonej przy ul. Świerczewskiego (działka nr 581/2) stanowi 
droga powiatowa o numerze geodezyjnym 710, posesji nr 5 położonej przy ul. Świerczewskiego (działka nr 584/2) 
stanowi droga powiatowa o numerze geodezyjnym nr 710, posesji nr 1 położonej przy ul. Świerczewskiego 
(działka nr 583) stanowi droga gminna o numerze geodezyjnym 658/1 oraz sklepu posadowionego w granicach 
działki nr 589 stanowi droga gminna o numerze geodezyjnym nr 638. Mając powyższe na uwadze podjęcie 
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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