
Zarządzenie Nr 8/2023 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 20 lutego 2023r. 

w sprawie wyłączenia z użytkowania dróg wewnętrznych 

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. z 2022r. poz. 1693 ze zm.) 

zarządzam co następuje: 

§1. 

1. Dokonuje się wyłączenia z użytkowania dwóch odcinków dróg 

wewnętrznych położonych w miejscowości Marchwacz (obręb geodezyjny 

Krowica Zawodnia) gmina Szczytniki w ten sposób, że likwiduje się  

odcinki dróg wewnętrznych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 10/2 

o pow. 0,9827ha i nr 14/2 o pow. 0,1987 ha z powodu braku konieczności 

użytkowania gruntu jako drogi.  

2. Oznaczenia wyłączonych z użytkowania odcinków dróg wewnętrznych, 

o których mowa w ust. 1 określone są na załączniku graficznym do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z: 

- ustawą z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., 

poz. 40) art. 30 ust. 2 pkt. 3 - Do zadań wójta należy w szczególności: 

gospodarowanie mieniem komunalnym;  

- ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. z 2022r., poz. 

1693 ze zm.) - Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie 

dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym 

jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. 

Działki nr 10/2 o pow. 0,827ha i nr 14/2 o pow. 0,1987ha od lat nie są 

wykorzystywane na cele komunikacyjne. Wyłączenie z użytkowania tych dróg 

wewnętrznych nie spowoduje niedogodności i zmian w dotychczasowym 

układzie komunikacyjnym znajdującym się na tym terenie i pozwoli na 

uporządkowanie stanu prawnego nieuczęszczanych dróg  wewnętrznych, 

stanowiących własność Gminy Szczytniki w miejscowości Marchwacz (obręb 

geodezyjny Krowica Zawodnia). 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik graficzny  

do Zarządzenia Nr 8/2023  

Wójta Gminy Szczytniki  

z dnia 20 lutego 2023r. 

 

 

MARCHWACZ (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) 

 

 


