UCHWAŁA NR 118/147/2021
ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2743 P na odcinku od
km 0+000 do km 0+296 o dł. 296 m
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 2743 P
stanowiącej ulicę Bukową w Opalenicy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do drogi wojewódzkiej
nr 307 na terenie gminy Opalenica o długości 296 m, na odcinku od km 0+000 do km 0+296 w obrębie działek
nr ewid. 1447, 1341/1 obręb Opalenica 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 Nowotomyskiego pismem nr RD.7110.7.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. zwrócił
się do Zarządu Powiatu w Międzychodzie o zaopiniowanie w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej nr 2743 P stanowiącej ulicę Bukowa w Opalenicy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do drogi
wojewódzkiej nr 307 na terenie gminy Opalenica o długości 296 m, na odcinku od km 0+000 do km 0+296
w obrębie działek nr ewid. 1447, 1341/1 obręb Opalenica w 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 2743 P na odcinku od km 0+000 do km 0+296
o dł. 296 m 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.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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