
Uchwala Nr .QQ~~.•h~..~~.,.J.f.J~~..
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia ..Q~.0.rz.d~.JPA~'I,

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przebiegów dróg wojewódzkich na
terenie powiatu kolskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 511), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r.,
poz. 2068 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l

Opiniuje pozytywnie przebieg dróg wojewódzkich na terenie powiatu kolskiego,
województwo wielkopolskie określonych w Załączniku do nowej Uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego jak
niżej:

1. nr 263 Słupca - Ślesin - Sompolno - Kłodawa - Dąbie,
miasto Kłodawa:

ul. Bierzwieńska (od granicy miasta do skrzyżowania
z ul. Warszawską)
- ul. Kolska (od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z drogą
krajową nr 92),
- ul. Dąbska (od skrzyżowania z drogą nr 92 do granicy miasta),
miasto Dąbie:
- ul. 11 Listopada (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Łęczycką),

2. nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal,

3. nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło,

4. nr 470 Kościelec - Marulew - Turek - Kalisz,

5. nr 473 Koło - Dąbie - Uniejów - Szadek - Łask - Piotrków Trybunalski
miasto Koło
- ul. Dąbska (od skrzyżowania ul. Sienkiewicza do granic miasta),
miasto Dąbie:
- ul. Kolska (od granicy miasta do pl. Mickiewicza),



- pl. Mickiewicza (od ul. Kolskiej do ul. l Maja),
- ul. l Maja (od pl. Mickiewicza do ul. Łęczyckiej),
- ul. Łęczycka (od ul. l Maja do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego)
- ul. Piłsudskiego (od ul. Łęczyckiej do granic miasta)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki .

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Uzasadnienie

Pismem nr DI-III.8011.35.2019 z dnia 07.08.2019 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego zwrócił się do Zarządu Powiatu Kolskiego o wyrażenie opinii w sprawie
przebiegów dróg wojewódzkich na terenie powiatu kolskiego, województwo wielkopolskie
wymienionych w Załączniku nr 3 do pisma DI-IIl.8011.35.20l9 - propozycja Załącznika do
nowej uchwały SWW Przebieg dróg wojewódzkich województwa Wielkopolskiego. Opinia
dotyczy przebiegu dróg wojewódzkich nr 263, 269, 270 i470.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje
w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów i
zarządów związków metropolitalnych, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na
prawach powiatu - opinii prezydentów miast

Termin do zgłaszania przedmiotowych opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia
propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w powyŻSZ)ID terminie uznaje się za
akceptację propozycji.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będzie mogła być podjęta
w przedmiotowej sprawie dopiero po wyrażeniu opinii m.in. Zarządu Powiatu Kolskiego.

W zmianie przebiegów dróg wojewódzkich uwzględniono Zarządzenia Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie na dania numerów drogom wojewódzkim
nr 26 z dn. 2 sierpnia 2017r, i Nr l 8 z dnia 17 maja 2019r. oraz zmiany nazw ulic będących
w ciągu dróg wojewódzkich mających statut miast.

Nowy przebieg dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego na terenie powiatu
kolskiego:

1. nr 263 Słupca - Ślesin - Sompolno - Kłodawa - Dąbie,
Kłodawa: ul. Bierzwieńska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Warszawską)

ul. Kolska (od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z drogą
krajową nr 92),
ul. Dąbska (od skrzyżowania z drogą nr 92 do granicy miasta),

Dąbie: ul. 11 Listopada (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Łęczycką)
2. nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal,
3. nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło,
4. nr 470 Kościelec - Marulew - Turek - Kalisz
5. nr 473 Koło - Dąbie - Uniejów - Szadek - Łask - Piotrków Trybunalski

Koło: ul. Dąbska (od skrzyżowania ul. Sienkiewicza do granic miasta),
Dąbie: ul. Kolska (od granicy miasta do pl. Mickiewicza),
pl. Mickiewicza (od ul. Kolskiej do ul. 1 Maja ),
ul. 1 Maja (od pl. Mickiewicza do ul. Łęczyckiej),
ul. Łęczycka (od ul. l Maja do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego (od ul. Łęczyckiej do granic miasta)

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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