UCHWAŁA NR 108/139/2021
ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1361 F na odcinku
Przynotecko – Głęboczek o dł. 4,935 km,
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) Zarząd Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1361 F na
odcinku Przynotecko – Głęboczek o dł. 4,935 km, początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
156 o nawierzchni bitumicznej koło kościoła, po wale do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni
gruntowej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 154, położonej w obrębie geodezyjnym Przynotecko na
działkach o nr ewid. 145/3, 177/1, w obrębie geodezyjnym Głęboczek na działce o nr ewid. 104/1 oraz
w obrębie geodezyjnym Łęgowo na działkach o nr ewid. 142 i 104 celu nadania jej kategorii drogi gminnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego pismem nr RD.7110.2.2021 z dnia 23 lutego 2021 r. zwrócił
się do Zarządu Powiatu w Międzychodzie o zaopiniowanie w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej nr 1361 F na odcinku Przynotecko – Głęboczek o dł. 4,935 km, początek od skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 156 o nawierzchni bitumicznej koło kościoła, po wale do skrzyżowania z drogą
gminną o nawierzchni gruntowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 154, położonej w obrębie
geodezyjnym Przynotecko na działkach o nr ewid. 145/3, 177/1, w obrębie geodezyjnym Głęboczek na
działce o nr ewid. 104/1 oraz w obrębie geodezyjnym Łęgowo na działkach o nr ewid. 142 i 104 celu
nadania jej kategorii drogi gminnej.
Stosownie do art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z
2020 r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady
powiatu, po zasięgnięciu opinii m. in. zarządów sąsiednich powiatów, a zgodnie z art. 10 ust. 2
wymienionej wyżej ustawy, pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia
drogi do odpowiedniej kategorii.
Pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 1361 F na odcinku Przynotecko – Głęboczek o dł. 4,935
km i nadanie jej kategorii drogi gminnej następuje z powodu nie spełniania przez w/w drogę wymogów dla
drogi powiatowej określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1985 r. o drogach publicznych (j. t.
Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Droga ta stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym
potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
miedzy sobą. Droga powiatowa nr 1361 F (dz. nr 177/1 obręb Przynotecko) spełnia funkcję wału
przeciwpowodziowego. Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w celu
zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót i
czynności, które mogą wpływać na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych. Pozbawienie
kategorii drogi powiatowej wynika z potrzeby przekazania drogi (wału) w zasoby Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, jak również
ma na celu uporządkowanie przebiegów dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzelecko –
Drezdeneckiego.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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