
Uchwała Nr VIII! 59/2015

Rady Powiatu Kolskiego

Z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi
powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym U.t. Dz. U. z

2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 i 3 w związku art. 10 ust. I, 2 i 3, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych U. t. Dz. U z 2013, poz. 260 ze zm).

§2

Uchwala się, co następuje:

§1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, po spełnieniu procedury wynikającej z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach

publicznych, odcinek drogi powiatowej nr 3489P - ulicy Żeromskiego położony na działkach o numerach

ewidencyjnych 11/3, Bil, 30/2 ark. mapy 47, 17/1 ark. mapy 48, w obrębie geodezyjnym Koło.

§3

Pozbawienie odcinka drogi, o którym mowa w § I, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą 1 stycznia 2016r.,
pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii drogi gminnej.

Ustala się następujący przebieg drogi powiatowej nr 3489P: od skrzyżowania pl. G. Narutowicza z ul.
Żeromskiego do drogi krajowej nr 92 w Kole.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo'
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie do VIII/59/2015
Uchwały Nr

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 maja 2015r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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 i 3 w/w ustawy).

Propozycja pozbawienia odcinka drogi nr 3489P kategorii drogi powiatowej położonej na działkach o

numerach ewidencyjnych 11/3, B/l, 30/2 ark. mapy 47, 17/1 ark. mapy 48 uzyskała pozytywną opinię Zarządu

Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Koła oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Przedmiotowa część ulicy Żeromskiego położona jest poza ciągami dróg łączących siedziby gmin i
powiatu nie spełnia definicji drogi powiatowej zawartej w ustawie o drogach publicznych.

Pozbawiony kategorii drogi powiatowej odcinek zostanie zaliczony do kategorii drogi gminnej, po
podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Kole (art. 10 ust. 3 w/w ustawy).

Konsekwencją powyższych zmian jest ustalenie nowego przebiegu drogi 3489P, z pominięciem
przedmiotowego odcinka ulicy Żeromskiego.

W związku z powyższym na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy należało podjąć niniejsza
uchwałę.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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