
Uchwała Nr 090Q~0~'o0~~0'00to~91~
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia. Q. o o 0~1 .(0'0

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi
powiatowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 6a ust. 2 w
związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460 z póź. zm.) Zarząd
Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie pozbawienie poniższej drogi na terenie gminy Wilczyn
oraz gminy Kleczew kategorii drogi powiatowej

~ część drogi nr 3180P na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i
Roztoka, obejmującym działkę gruntu i nr ewid. 224/2 w obrębie Kaliska,
gmina Wilczyn oraz działkę o nr ewid 276/6 w obrębie Roztoka, gmina
Kleczew.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



• ot •

Uzasadnienie

W dniu 25.01.2016 r. Starostwo Powiatowe w Koninie zwróciło się do
Zarządu Powiatu Kolskiego o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi
powiatowej części drogi 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka
- Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska w gm. Wilczyn i
Roztoka w gm. Kleczew jej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej,
przedstawiając projekt uchwały, uzasadnienie wraz z załącznikiem graficznym.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460 z póź. zm.) pozbawienie drogi jej
kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej
kategorii. Natomiast zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje
w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa oraz
po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na
obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w
miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast ( art. 6a ust. 2 ww.
ustawy).

Termin do zgłaszania przedmiotowych opinii wynosi 21 dni od dnia
doręczenia propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w powyższym
terminie uznaje się za akceptację propozycji.

Uchwała Rady Powiatu Konińskiego będzie mogła być podjęta w
przedmiotowej sprawie dopiero po wyrażeniu opinii min. Zarządu Powiatu
Kolskiego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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