
Uchwała nr 432 /2020 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia   29 lipca 2020  roku 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                           

(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                              

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920), Zarząd Powiatu  uchwala                        

co następuje: 

§1. Opiniuje się pozytywnie propozycję zaliczenia ul. Lipowej zlokalizowanej na działkach:                   

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

w księdze wieczystej nr PO1B/00016468/3, nr 575 o pow. 0,0074 ha zapisaną 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 zapisanymi w księdze wieczystej nr PO1B/00019313/3, nr 749                                   

o pow. 0,3446 zapisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00015300/1, nr 569 o pow. 0,0034 ha, nr 580                    

o pow. 0,0135 ha zapisanymi w księdze wieczystej nr PO1B/00016450/4, nr 748/5 o pow. 0,0603 ha 

zapisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00065021/6, nr 708/1 o pow. 0,1565 ha, nr 708/2 o pow. 

0,1986 ha zapisanymi w księdze wieczystej nr PO1B/00004020/4, nr 615/1 o pow. 0,1807 ha zapisaną 

w księdze wieczystej nr PO1B/00055151/3 i nr 609/8 o pow. 0,3757 ha zapisaną w księdze wieczystej 

nr PO1B/000019448/8 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) do kategorii drogi gminnej. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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