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w prawie opinii o zaliczeniu dróg do kate~orii d róg gmin nyeh

Na podstawie art, 32. ust. l ustawy z dnia S czerwca I998r. o samorządzie
powiatowym tekst jednolity Dz. U" z 2018r., poz. 995 ze zm.), w związku z art.
7 ust. 2 oraz rui. 7a ustawy z dnia 21lnarca 1985r. o drogach publicznych (j.t,
Dz. U. z 20181". poz.2068 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala. co
następuje:

~l

Opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg publicznych gminnych drogi
położone na działkach nr 700 706, 717, 728, 739 747. 748, 749, 676, 665/3.
345/10 620. 625, 648/3 670/1, 650. 635/2.659 obręb Osiek Wielki stanowiące
własność Gminy Osiek Mały.

§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłuw ki

Wicestarosta - Sylwester Chęcinski ." .



Uzasadnienie

Zgodnie z aI1. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (i.I. Dz. U z 2018,-. poz. 2068 ze zm.) zaliczenie drogi do kategorii

dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii

właściwego zarządu powiatu,

Urząd Gminy \v Osieku Małym przedstawił do zaopiniowania Zarządowi

Powiatu Kolskiego Projekt Uchwały Rady Gminy Osiek Mały w sprawie

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Mały

połot-onych na działkach o numerach ewidencyjnych: 700. 706, 717. 728, 739.

747. 748, 749, 676, 665/3, 345/1 0, 620, 625, 648/3, 670/ , 650, 635/2, 659

obręb Osiek Wielki.

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,
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