
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia . Ad. .<^^.1 •

w sprawie: opinii o pozbawieniu dróg kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022 poz. 528), art. 10 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 202lr. poz. 
1376 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje pozytywnie pozbawienie niżej wymienionych dróg kategorii drogi 
powiatowej:

> nr 4542P - ulica Brzozowa o długości 0,200 km położonej
na działkach ewidencyjnych numer: 676, 1002 w m. Tuliszków,

> nr 4544P - ulica Gromadzka o długości 1,750 km położonej
na działkach ewidencyjnych numer: 461,1392 w m. Tuliszków,

> nr 4543P - ulica Krzewinowa o długości 0,290 km położonej 
na działkach ewidencyjnych numer: 258,675 w m. Tuliszków,

> nr 4480P - ulica Rogozińskiego o długości 0,950 km położonej 
na działkach ewidencyjnych numer: 1828/1, 1829/2, 1961, 2354 
w m. Tuliszków,

> nr 4481P Ruda Małoszyna na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 4478P Chylin - Grzymiszew do granicy z gm. 
Władysławów położonej na działkach ewidencyjnych numer: 79/5, 
82/1, 109/1, 113/1, 117/1, 121/1, 125/1, 128/1, 139/1, 143/1, 147/1, 
151/1, 156/1, 161/1, 166/3, 171/1, 175/1, 176/1, 180/1, 181/3, 185/1, 
186/1, 190/1, 191/1, 195/1, 196/1, 200/1, 201/1, 205/1, 208/1, 209/1, 
213/1 217/1, 218/1, 220/1, 223/5, 224/1, 228/1, 229/1, 231/1, 232/1, 
234/1, 235/1, 237/1, 238/1, 240/1, 241/1, 243/1, 244/1, 247/1, 249/1, 
255/1, 256/1, 258/1, 259/3, 261/3, 261/5, 262/1, 264/1, 265/1, 266/1, 
268/1, 269/1, 271/4, 272/1, 274/1, 275/1, 278/1, 282/3, 285/1, 288/1, 
290/1, 291/1, 293/1, 294/1, 296/1, 300/1, 301/1, 306/3, 308/1, 310/1, 
327 położonych w obrębie Ruda, oraz na działkach o numerach: 1146, 
1150, 1151/2 położonych w obrębie Grzymiszew gmina Tuliszków.



§2

Pozbawienie dróg, o której mowa w § 1, kategorii dróg powiatowych następuje 
z mocą od dnia 1 stycznia 2023r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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...M... r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 

z 202Ir. poz. 1376 ze 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).

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku wystąpił do Zarządu Powiatu Kolskiego 

z pismem z dnia 26.04.2022r. o wydanie opinii w sprawie pozbawienia dróg powiatowych: 

nr 4542P - ulica Brzozowa, nr 4544P - ulica Gromadzka, nr 4543P - ulica Krzewinowa, 

nr4480P - ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków oraz części drogi nr 4481P Ruda - 

Małoszyna na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4478P Chylin - Grzymiszew 

do granicy z gm. Władysławów o lokalizacji i przebiegu przedstawionym na załączonym 

dow/w pisma załączniku graficznym wraz z jednoczesnym zaliczeniem przedmiotowych 

drogi do kategorii dróg gminnych z dniem 01.01.2023r.

Uchwała Rady Powiatu Tureckiego będzie mogła być podjęta w przedmiotowej 

sprawie dopiero po wyrażeniu opinii m.in. przez Zarządu Powiatu Kolskiego.

Termin do zgłaszania przedmiotowej opinii wynosi 21 dni od dnia doręczenia 

propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w powyższym terminie uznaje się 

za akceptację propozycji.

Zarząd Powiatu Kolskiego zaopiniował powyższe pozytywnie, biorąc pod uwagę, iż 

w/w drogi posiadają znaczenie lokalne i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących 

miejscowym potrzebom.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych. /

/Z /
Robery^r/pidłĄ^


