
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia

w sprawie: opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.), w związku 
z art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego 
uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych:
> drogę gminna nr 1 Orszewice - Kuchary położoną na działkach 

o nr 105/1 i 105/2 obręb Rybitwy, gm. Witonia oraz na działkach 
nr 214/1 i 214/2 obręb Orszewice, gm. Góra Św. Małgorzaty

> drogę nr 312345 Leszcze - Obrywka - Leszcze Nad Szosą położoną 
na działce nr 211, obręb Leszcze , gm. Łęczyca,

> drogę nr 312338 Leźnica Mała - Janków Parcele położoną na 
działkach o nr 122/1 obręb Janków, nr 309, 134 obręb Zduny, nr 562, 
obręb Leźnica Mała, gm. Łęczyca.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki
5. Członek Zarządu — Henryk Tomczak



UZASADNIENIE 

do Uchwały nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia

Zgodnie z art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 

drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie drogi 

do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu 

w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, 

oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Zarząd Powiatu Łęczyckiego wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu 

w Kole o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 

dróg: nr 1 Orszewice - Kuchary, nr 312 245 Leszcze Obrywka - Leszcze nad 

Szosą, nr 312338 Leźnica Mała - Janków Parcele wraz z określeniem ich 

przebiegu.

Rada Powiatu Łęczyckiego w dniu 11.05.2001 podjęła uchwałę 

nr 177/XXVI/2001 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi powiatowej. 

W obecnym stanie prawnym rada powiatu posiada dodatkowo kompetencje do 

ustalenia przebiegu i położenia dróg. W związku z powyższym, w celu 

uszczegółowienia przebiegu poszczególnych dróg wraz z określeniem numerów 

ewidencyjnych działek przez które przebiegają poszczególne drogi konieczne 

jest podjęcie przez Radę Powiatu Łęczyckiego nowej uchwały.

Zarząd Powiatu Kolskiego zaopiniował powyższe pozytywnie.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Robert Kr


