UCHWAŁA NR XXI/256/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 3 czerwca 2020 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5396).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik
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UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. zaliczająca
ulicę Plac Szarych Szeregów w Łasku do kategorii dróg gminnych miała na celu uregulowanie
stanu prawnego drogi, która, stanowiąc ciąg drogi powiatowej, położona jest na działce będącej
własnością Gminy Łask. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia
drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej
kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Burmistrz Łasku, na wniosek Zarządu Powiatu Łaskiego, postanowieniem z dnia 02.09.2019 r.
pozytywnie zaopiniował propozycję pozbawienia ulicy Plac Szarych Szeregów kategorii drogi
powiatowej, a uzyskawszy aprobatę Zarządu Powiatu Łaskiego, Rada Miejska w Łasku ww.
uchwałą zaliczyła Plac Szarych Szeregów do kategorii dróg gminnych.
Rada Powiatu Łaskiego nie otrzymała jednak pozytywnej opinii zarządu Województwa Łódzkiego,
w związku z czym nie podjęła w wymaganym terminie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Plac
Szarych Szeregów kategorii drogi powiatowej - dlatego należy uchylić podjętą wcześniej uchwałę.
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