
UCHWAŁA NR XLIV/316/2021 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.), art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, po spełnieniu procedury wynikającej z art. 6a ust. 2 ustawy 
o drogach publicznych poniższe odcinki drogi powiatowej nr 3206P Stefanowo - Koło:

1. odcinek od skrzyżowania w m. Drzewce do odkrywki "Drzewce" położony na działkach ewidencyjnych 
o numerach: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, 70/3, 77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 
obręb Szarłatów, gm. Osiek Mały,

2. odcinek od odkrywki "Drzewce" do skrzyżowania z nowo powstałym ciągiem drogi nr 3206P w m. 
Łuczywno położony na działkach ewidencyjnych numerach: 116/2, 85/4 obręb Łuczywno, gm. Osiek Mały.

§ 2. Pozbawienie dróg, o której mowa w§ 1, kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od dnia 
1 stycznia 2022r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

fart 6^
Marek Świątek

Id: 2F63AD0E-5FC9-446D-A639-EAAA0DE451EB. Podpisany Strona 1



Plan orientacyjny
1 07/.

195,2

105.6“

Smolniki Osieckie

97.7

114.4

109.1

Edmundów

108
106.0

.94.4

103.8

108.093A
Kolenia^Szarlatów

<Tcięckie 100.3

106,

Olsz107.3
109.4

104.3

105 7

98.4100.4

96 0 97.5
88.7

,Buc

18.5 30

Id: 2F63AD0E-5FC9-446D-A639-EAAA0DE451EB. Podpisany Strona 1

Stefanów 
< 101.7/

Stiiry
0. ‘5

Drzewce
. 0.20'1

Smulniki
0.18

97.8/
i . zCnMW0nka

Nowa Wieś 
' o.it .

89.5 9q g

Szarlatów/f •108 8 
'-0 15 Z
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLIV/316/2021

RADY POWIATU KOLSKIGO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Zgodnie żart. 10 ust. 2 z dnia 21 marca 1985r. 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 ww. ustawy).

Propozycja pozbawienia kategorii dróg powiatowych dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3206P 
położonych na działkach o numerach: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, 70/3, 77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 
95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb Szarłatów, 116/2, 85/4 obręb Łuczywno, gm. Osiek Mały.

uzyskała pozytywną opinię Wójta Gminy Osiek Mały, zarządów sąsiednich powiatów oraz została 
uzgodniona z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Funkcja drogi powiatowej nr 3206P na odcinkach od skrzyżowania w m. Drzewce do odkrywki 
"Drzewce" od odkrywki "Drzewce" do skrzyżowania z nowo powstałym ciągiem drogi nr 3206P w m. 
Łuczywno położona na w/w działkach nie mieści się w kategorii dróg powiatowych wynikających 
z definicji zawartej w ustawie o drogach publicznych. Jest to droga o znaczeniu lokalnym i stanowi 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

Pozbawione kategorii drogi powiatowej w/w drogi zostaną zaliczone do kategorii drogi gminnej, po 
podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy Osiek Mały (art. 10 ust. 3 w/w ustawy).

Pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do dróg gminnych 
przyczyni się do uporządkowania obecnego układu drogowego oraz ujednolici sposób administrowania 
nimi.

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

Uchwała nie rodzi skutków finansowych

przewodniczący

Id: 2F63AD0E-5FC9-446D-A639-EAAA0DE451EB. Podpisany Strona 1


