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Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie

opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.), art. 7 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 2017r., poz. 2222 ze zm.) Zarząd Powiatu
Kolskiego uchwala, co następuje:
§l
Opiniuje się pozytywnie pozbawienie drogi nr G497561 - ulicy Jana Pawła II
w Kole, biegnącej od ul. Włocławskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców
Wielkopolskich
- Powstania Warszawskiego,
kategorii drogi gminnej
z jednoczesnym
zaliczeniem
przedmiotowej
drogi do kategorii dróg
powiatowych pod obligatoryjnym warunkiem przeprowadzenia procedury
podziału geodezyjnego w celu wyodrębnienia działek stanowiących pas
drogowy ul. Jana Pawła II i wyłączenia zbędnych drodze publicznej gruntów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

,

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi jej kategorii
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, zgodnie z
art. 7 ust. 2 po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Burmistrz Koła wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu Kolskiego o wydanie
opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 497561 ulicy Jana Pawła II w Kole
biegnącej

od ul. Włocławskiej

do skrzyżowania

z ul. Powstańców

Wielkopolskich

-

Powstania Warszawskiego.
Droga nr 497561 ulica Jana Pawła II w Kole stanowi

połączenie drogi kategorii

wojewódzkiej nr 270 - ul. Włocławskiej z drogą kategorii powiatowej nr 3455P - ul. Jana
Pawła II.
Obecnie ulica Jana Pawła II położona jest na działkach gruntowych, których obszar i
wykorzystanie

przekracza potrzeby pasa drogowego.

Przejęcie przez Powiat Kolski od

Gminy Miejskiej Koło w/w drogi w zakresie działek stanowiących obecnie pas drogowy jest
niecelowe i będzie generować niepotrzebne koszty związane z utrzymaniem zbędnego terenu.
Konieczne jest przeprowadzenie
niezbędnego
przedmiotowej

pod

pas

drogowy

procedury podziału w/w działek.
ulicy

Jana

Pawła

II możliwe

Po wydzieleniu terenu
będzie

pozbawienie

drogi kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do drogi powiatowej.

Powyższe działanie przyczyni się do uporządkowania

obecnego układu drogowego

oraz ujednolici sposób administrowania siecią dróg powiatowych.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Kolskiego zaopiniował pozytywnie pozbawienie
drogi

nr 497561 - ulicy Jana Pawła II w Kole jej dotychczasowej kategorii drogi gminnej

warunkując powyższe przeprowadzeniem geodezyjnego wydzielenia terenu pod pas drogowy.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

