UCHWAŁA NR 96/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy
Stanisława Małachowskiego w Chodzieży - droga powiatowa nr 1531P oraz ulicy ks. dr
Tomasza Malepszego w Chodzieży - droga powiatowa nr 1531P
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.
z 2015r. poz. 460) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala
co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję zaliczenia ulicy Stanisława Małachowskiego
w Chodzieży oraz ulicy ks. dr Tomasza Malepszego w Chodzieży do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Julian Hermaszczuk .....................................................
Wicestarosta
Mirosław Juraszek .......................................................
Członkowie
Zarządu:
Eugeniusz Bogdan .......................................................

Roman Golcz …...........................................................

Remigiusz Nowak ..........................................................
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UZASADNIENIE
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Stanisława
Małachowskiego w Chodzieży - droga powiatowa nr 1531P oraz ulicy ks. dr Tomasza Malepszego
w Chodzieży - droga powiatowa nr 1531P.
Burmistrz Miasta Chodzieży pismem nr GK.DR.7226.19.2015 z dnia 1 lipca 2015r. zwrócił się do
Zarządu Powiatu Chodzieskiego o wyrażenie opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii
dróg gminnych ulic: Stanisława Małachowskiego oraz ks. dr Tomasza Malepszego w Chodzieży
położonych aktualnie w ciągu drogi powiatowej nr 1531P.
Przedmiotowe ulice nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów
z
siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy sobą, są wyłącznie uzupełniającą siecią dróg i służą
miejscowym potrzebą.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
460) zaliczenie do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu następuje w drodze uchwały
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Powiatu po stronie
wydatków i dochodów.
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