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ZARZĄDZENIE Nr 2311/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 12.09.2019r.
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w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi
publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii
drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz
wyłączenia go z użytkowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019, poz. 511) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej ulicę Deszczową położoną w
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na działkach nr 217/1, 217/2 obr. 37 jedn. ewid. Nowa Huta, na
odcinku o długości ok. 750 m o przebiegu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Drogę, o której mowa w § 1, wyłącza się z użytkowania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE
Ulica Deszczowa na podstawie rozporządzenia nr 14 Wojewody Krakowskiego z dnia
21 lipca 1997 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich posiada
kategorię drogi gminnej (na odcinku o długości 1,48 km). Droga przebiega po działkach
stanowiących własność Gminy Kraków.
W stanie faktycznym droga zlokalizowana na działce nr 217/2 obr. 37 jedn. ewid.
Nowa Huta jest drogą nieurządzoną o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej oraz służy jako
dojazd do gruntów rolnych. Przedmiotowa droga nie posiada parametrów technicznych
określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 124), nie jest ona wyposażona w jezdnie oraz
chodniki. Natomiast działka nr 217/1 obr. jw. nie jest zagospodarowana jakąkolwiek
infrastrukturą drogową. W stanie faktycznym działka jest porośnięta trawą, krzewami i
drzewami.
Działka nr 217/2 obr. jw. objęta jest postępowaniem w sprawie wniesienia do spółki
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci działek
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zlokalizowanych w obszarze stanowiącego
integralną część projektu strategicznego „Kraków Nowa Huta Przyszłości” zadania
pn.: „Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0”.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie również zrealizowany nowy układ
dróg publicznych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2068, dalej jako u.d.p.) wyłącznym
właścicielem gruntów zajętych pod drogi publiczne może być Skarb Państwa lub właściwa
jednostka samorządu terytorialnego co oznacza, iż grunt zajęty pod drogi publiczne jest
wyłączony z obrotu prawnego, a tym samym działka nr 217/2 obr. jw. nie może w chwili
obecnej stanowić przedmiotu aportu, zachodzi konieczność pozbawienia odcinka
ul. Deszczowej kategorii drogi publicznej. Zgodnie natomiast z regulacją art. 10 ust. 3 in
principio u.d.p. pozbawienie kategorii drogi publicznej jest możliwe przy jednoczesnym
wyłączeniu tej drogi z użytkowania.
Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Nowa Huta Przyszłości- Igołomska Południe” obszar
działki nr 217/2 (będącej przedmiotem aportu) przeznaczony jest pod tereny zieleni
urządzonej.
Tak podjęta uchwała niewątpliwie posiada wartość normatywną i stanowi akt prawa
miejscowego, wobec czego podlega, na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2019, poz. 1461) publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przepis § 5 jest konsekwencją art. 10 ust. 3 in fine u.d.p., zgodnie z którym
pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

