
Uchwala Nr .Q9.:Jfj~.&~.,A~~i~Q~Q
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia .. ~.c.7.~Ii}~•.~~(,

w sprawie: opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym G. t. Dz. U. z 2020r., poz. 920), W związku z art. 7
ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.
U. z 2020r. poz. 470) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

o §1

Opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg publicznych gminnych
poniższe drogi położone na terenie miasta Kłodawy:
- ul. Akacjowa o długości 0,169 km,
- ul. Lipowa o długości 0,230 km,
- ul. 1Maja o długości 1,550 km,
- ul. Aleja 1000-lecia o długości 1,230 km,
- ul. Wspólna o długości 0,177 km,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE

do Uchwały nr .not5"•. ~~!A~.Q.,.~Q~.Q....
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia .... ?.s:.1,.~'0.~vi... JQZ,D..••. r.

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

publicznych (j. t. Dz. U z 2020r. poz. 470) zaliczenie drogi do kategorii dróg

gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii

właściwego zarządu powiatu.

O Burmistrz Kłodawy wystąpił do Zarządu Powiatu Kolskiego z pismem

o wydanie Op11111w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic:

Lipowej, 1 Maja, Alei 1000-lecia, Wspólnej położonych na terenie miasta

Kłodawy, o lokalizacji i przebiegu przedstawionych na załączonych do w/w

pisma załącznikach graficznych.

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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