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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 1 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2021r. 
poz. 1376 ze zm.), Rada Miejska  w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/335/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021r. 
poz. 1488)  w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

"§1.1 Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę ul. Moniuszki  - nr ewidencyjny działki 1228/2 (część) 
i nr ewidencyjny działki 1228/3 (część), obręb Głuchołazy, jednostka ewidencyjna Głuchołazy - miasto.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  
14 dni po jej ogłoszeniu.
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIV/335/21 z dnia 26 maja 2021r., Rada Miejska w Głuchołazach działając na

podstawie art. 7 ust. 3 i 4 i art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 poz. 4700 z późn. zm.) zaliczyła do kategorii dróg gminnych część drogi w obrębie

skrzyżowania z drogą krajową DK 40, zlokalizowaną na ul. Moniuszki w Głuchołazach.

W § 1. 1. uchwały zostały wymienione numery ewidencyjne działek na których zlokalizowana jest

przedmiotowa droga. W podanych numerach ewidencyjnych działek wystąpił błąd pisarski, polegający na

wpisaniu w nim cyfr "1128/2" zamiast "1228/2" oraz „1128/3" zamiast "1228/3”. Prawidłowy numer

ewidencyjny wskazanych w uchwale nieruchomości to numer 1228/2 oraz 1228/3, który jest zgodny z

danymi widniejącymi w ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentami geodezyjnymi. Działki o

numerze ewidencyjnym gruntów 1228/2 (część) oraz 1228/3 (część) zostały również wymienione w

uzasadnieniu uchwały.

Nieruchomości oznaczone numerami 1128/2 oraz 1128/3, w ogóle nie występują na terenie miasta

Głuchołazy - w ewidencji gruntów i budynków brak jest takiego numeru.

Zaistniały błąd pisarski, ma charakter oczywistej omyłki, jaki pojawia się na etapie redagowania

tekstu projektu uchwały (niezamierzone, niewłaściwe użycie cyfr "1„ zamiast "2„ w numerze

ewidencyjnym działek).

W niniejszej sprawie, nie ma wątpliwości co do tego, że wolą organu stanowiącego było zaliczenie

do kategorii dróg gminnych część drogi zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania z drogą krajową DK 40,

oznaczonej numerem ewidencyjnym 1228/2 oraz 1228/3 ponieważ zgodnie

z dokumentacją geodezyjną droga przez te działki przebiega.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
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