
Uchwala Nr LI/336/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych poprzez
wyłączenie z użytkowania, jako drogi publiczne

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.),
art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)
uchwala się, co następuje.

§ l

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, po spełnieniu procedury wynikającej
z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych niżej wymienione drogi:

- nr 3214P Kramsk - Szarłatów położoną na działkach o numerach
ewidencyjnych: 90/4, 90/3, 5411, ark. mapy 1 w obrębie geodezyjnym
Szarłatów, oraz 98/3, 23011, 46/1, 293 ark. mapy 1, obręb Smólniki
Racięckie gmina Osiek Mały
- nr 3206P Stefanowo - Koło na odcinku położonym na działkach
o numerach ewidencyjnych: 96/6, 22/6, 22/4, 29/5, ark. mapy l w obrębie
geodezyjnym Szarłatów, oraz 116/1, ark. mapy l w obrębie geodezyjnym
Łuczywno gmina Osiek Mały;

poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publiczne.

§2

Pozbawienie dróg, o której mowa w § 1, kategorii dróg powiatowych następuje
z mocą 1 stycznia 2019r.

§ 3

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w D-zrer;niku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Ma ek Tomicki

Przewo iczący Rady Powiatu



..

Uzasadnienie
do uchwały nr LI/336/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

Nieruchomości gruntowe stanowiące pas drogowy drogi powiatowej:
nr 3214P o przebiegu Kramsk - Szarłatów położony na działkach

o numerach ewidencyjnych: 90/4, 90/3, 54/1 ark. mapy 1 w obrębie
geodezyjnym Szarłatów oraz 98/3, 23011, 4611, 293 ark. mapy 1, obręb
Smólniki Racięckie,

odcinek drogi nr 3206P Stefanowo - Koło położony na działach
o numerach 96/6, 22/6, 22/4, 29/5 ark. mapy 1 w obrębie geodezyjnym
Szarłatów oraz 116/1 ark. mapy 1 w obrębie geodezyjnym Łuczywno

w gminie Osiek Mały zostały przeznaczone w Uchwale Nr 180/98 Rady Gminy
w Osieku Małym z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla
brunatnego (Dz. Urzędowy województwa konińskiego Nr 33, poz. 164), jako
tereny odkrywki węgla brunatnego "Drzewce". Na podstawie Uchwały Nr
XXXVIII/257/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017r.
wyrażano zgodę na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego w/w działek
stanowiących przedmiotowe drogi na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego
Konin S.A. z siedziba w Kleczewie. Wobec powyższego zostały one wyłączone
z użytkowania.

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii, za wyjątkiem przypadku wyłączenia
drogi z użytkowania. Droga nr 3214P oraz przedmiotowy odcinek drogi 3206P
zostały trwale wyłączone z użytkowania.

Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu Kolskiego, stosowanie do art. 10
ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, podejmowana
jest w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zaciągnięciu
opinii Wójta Gminy Osiek Mały oraz zarządów sąsiednich powiatów.

W związku z powyższym na podstawie ww. przepisów należało podjąć
niniejszą uchwałę.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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