UCHWAŁA NR VIII/84/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019r. poz. 511), art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala
co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej:
1. Nr 1501P o przebiegu od drogi krajowej nr 11 w m. Podanin do drogi wojewódzkiej
nr 193 w m. Pietronki
2. Nr 1502P o przebiegu od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 1501P w m.
Podanin.
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1, określony jest na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1, kategorii dróg powiatowych następuje z mocą
od 1 stycznia 2020 r., pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
Drogi wymienione w niniejszej uchwale są drogami powiatowymi, które nie spełniają
wymogów dla drogi powiatowej określonych w art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
Stanowią one uzupełnienie nie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowią
połączenia miast będącymi siedzibami powiatów z siedzibami gmin i gmin między sobą.
Organ właściwy do zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii jest właściwy również do
pozbawienia ich 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 2018r. poz. 2068 ze zm.), pozbawienie kategorii
dróg następuje w drodze uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w porozumieniu z Zarządem
Województwa, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Zarządu
Powiatu Obornickiego, Zarządu Powiatu Pilskiego, Zarządu Powiatu Wągrowieckiego oraz Wójta
Gminy Chodzież i Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.
Wszystkie wymienione zarządy sąsiednich powiatów wyraziły pozytywna opinię w sprawie
pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, natomiast władze gmin, na obszarach których
przebiegają wymienione drogi nie wyraziły swojego stanowiska w wyznaczonym terminie 21 dni
od dnia doręczenia propozycji do rozpatrzenia, co zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych oznacza akceptację przedstawionego projektu.
Jednocześnie Rada Miasta i Gminy Margonin i Rada Gminy Chodzież, podejmą stosowne
uchwały o zaliczeniu przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych.
Pozbawienie dróg dotychczasowych kategorii i zaliczenie ich do innej kategorii następuje
do końca 3 kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.
Wobec powyższego podjęcie stosownej Uchwały jest uzasadnione.
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