
w sprawie wyrażenia opinii \V przedmiocie pozbawienia drogi kategorii
powiatowe]

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 10 ust.
l i 2 w związku z ert. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) uchwala się co
następuje:

§ 1

Opiniuję się pozytywnie pozbawienie drogi powiatowej nr 453OP ulica
Dąbrowskiego o dhtgości 0,353 km połozonej na działka h o numerach
ewidencyjnych 462/1, 462/2, 462/3 w miej scowości Turek jej dotychczasowej
kategorii drogi powiatowej wraz z jednoczesnym zaliczeniem przedmiotowej
drogi do kategorii dróg gminnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza. się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do ucbwaly Nr. AiL.~g1.'lł •.•.ZO~~

Zarządu Powiatu ~olsldego
dni 10. ~\f."'lWliQ 2oroQz Dla ~,,---J ••.•••• f. 011.+ •••••• Q•• r.

Pismem z dnia 21.08.2018 r., znak ZDP.410.11/2018 Zarząd Powiatu
Tureckiego zwrócił się do Zarządu Powiatu Kolskiego z prośbą o wyrażenie
opinii w sprawie pozbawienia drogi nr 4530P ulicy Dąbrowskiego w Turku
kategorii powiatowej.

Zgodnie z art. 6a ust 1 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych do
dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin isiedzib gmin między sobą.

Przedmiotowa ulica położona jest poza ciągami dróg łączących siedziby
gmin i powiatu przez co nie spełnia definicji drogi powiatowej zawartej w
ustawie o drogach publicznych. Jest to droga o znaczeniu lokalnym, służąca
miejscowym potrzebom, stanowiąca uzupełnienie sieci ulic miejskich,

Pozbawiona kategorii drogi powiatowej w/w ulica zostanie zaliczona do
kategorii drogi gminnej po podjęciu stosownej uchwały, en przyczyni się do
uporządkowania obecnego układu drogowego oraz ujednoli ci sposób
administrowania nimi.

W związku z powyższym postanowiono zaopiniować pozytywnie
pozbawienie w/w ulicy kategorii powiatowej.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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