
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia

w sprawie: opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

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. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(j.t. Dz. U. z 202 lr. poz. 1376 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co 
następuje:

§1

Opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg publicznych gminnych 
dotychczasowy odcinek drogi powiatowej nr 3206P położony na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, nr 70/3, 
77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb Szarłatów oraz 
nr 116/2, 85/4 obręb Łuczywno.

§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 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.) zaliczenie drogi do kategorii 

dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 

właściwego zarządu powiatu.

Wójt Gminy Osiek Mały wystąpił do Zarządu Powiatu Kolskiego 

z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

część dotychczasowej drogi powiatowej nr 3206P położonej na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, nr 70/3, 

77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb Szarłatów 

oraz nr 116/2, 85/4 obręb Łuczywno o lokalizacji i przebiegu przedstawionym 

na załączonym planie orientacyjnym do w/w pisma.

Zarząd Powiatu Kolskiego zaopiniował powyższe pozytywnie, biorąc pod 

uwagę, iż w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. "Budowa 

odcinaka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" zachodzi 

konieczność uporządkowania ciągów drogowych. Wskazany odcinek drogi 

posiada znaczenie lokalne i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących

miejscowym potrzebom.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.


