
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia .

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. 1526), art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 202Ir. poz. 
1376 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje pozytywnie pozbawienie niżej wymienionej drogi kategorii drogi 
powiatowej:

> nr 4554P - ulica Żuchalska o długości 1,450 km położonej 
na działkach ewidencyjnych numer: 2488, 1748/1, 1748/2, 1748/3 
w m. Tuliszków,

§2

Pozbawienie drogi, 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.

2.

3.

4.

5.

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarostą - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 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 Powiatu Tureckiego wystąpił do Zarządu Powiatu Kolskiego z pismem z dnia 

29.07.2022r. o wydanie opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej: nr4554P - ulica 

Żuchalska o lokalizacji i przebiegu przedstawionym na załączonym do w/w pisma załączniku 

graficznym wraz z jednoczesnym zaliczeniem przedmiotowej 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 droga posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełnienie sieci dróg służących 

miejscowym potrzebom.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

W1CE^<RoŚT'a'

Chęciński


