
                                            Uchwała nr …../2021                                  projekt 

Rady Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia…… 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626P – ul. Lipowa                            

w Wągrowcu 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.                 

z 2020r. poz 920), art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje: 

§1. 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu                       

o długości 719 m (wraz z łącznicami, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Reja do ronda przy 

ul. Kasprowicza i od ronda przy ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Kcyńską wraz z 

Rondem Pileckiego). 

2. Droga o której mowa w ust. 1 przebiega przez następujące działki: 

- nr 570/2 o pow. 0,0048 ha, nr 571/2 o pow. 0,0094 ha, nr 572/3 o pow. 0,0081 ha zapisane 

w księdze wieczystej nr PO1B/00067571/0, 

- nr 575 o pow. 0,0074 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1B/00002110/8 

- nr 1559/1 o pow. 0,5406 ha, nr 550/1 o pow. 0,0145 ha, nr 564 pow. 0,0073 ha, nr 566/1                 

o pow. 0,0098 ha zapisane w księdze wieczystej nr PO1B/00019313/3, 

- nr 749 o pow. 0,3446 zapisana w księdze wieczystej nr PO1B/00015300/1, 

- nr 569 o pow. 0,0034 ha, nr 580 o pow. 0,0135 ha zapisane w księdze wieczystej,                                     

nr PO1B/00016450/4,  

- nr 748/5 o pow. 0,0603 ha zapisana w księdze wieczystej  nr PO1B/00065021/6, 

- nr 708/1 o pow. 0,1565 ha, nr 708/2 o pow. 0,1986 ha zapisane w księdze wieczystej                                     

nr PO1B/00067356/7, 

- nr 615/1 o pow. 0,1807 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1B/00055151/3, 

- nr 609/8 o pow. 0,3757 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1B/000019448/8. 

 

3. Położenie i przebieg drogi o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie stanowiącej 

załącznik do uchwały.  

§2.  Pozbawienie drogi, o której mowa w §1 kategorii drogi powiatowej nastąpi z mocą od 

dnia 1 stycznia 2022r. pod warunkiem zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

                         Przewodnicząca Rady Powiatu  

                                   Wągrowieckiego  

 

 

 

                                  Małgorzata Osuch 



 

 

 

Uzasadnienie 

Droga wymieniona w niniejszej uchwale jest drogą powiatową, która nie spełnia 

wymogów dla drogi powiatowej określonych w art. 6a ust.1 ustawy o drogach publicznych. 

Stanowi ona uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi 

połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin między 

sobą. Organ właściwy do zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii jest właściwy również do 

pozbawienia jej tej kategorii. Zgodnie z art. 6a ust. 2, oraz z art. 10 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.), pozbawienie 

kategorii drogi następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z Zarządem 

Województwa, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Chodzieskiego, Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Zarządu Powiatu Nakielskiego, Zarządu Powiatu  Obornickiego, Zarządu 

Powiatu Pilskiego, Zarządu Powiatu Poznańskiego, Zarządu Powiatu Żnińskiego, oraz 

Burmistrz Miasta Wągrowca. Jednocześnie Rada Miejska w Wągrowcu podejmie stosowną 

uchwałę o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii drogi gminnej. Pozbawienie drogi 

dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca 3 kwartału,                   

z mocą od 1 stycznia roku następnego.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej Uchwały jest uzasadnione. 

 


