
UCHWAŁA  NR XV/26/2019 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 13 maja 2019 r. 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w 

powiecie konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części 

drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – 

Galczyce – Granica wojewódzka (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą 

wojewódzką 266 a m. Kryszkowice. 

 

 
Na podstawie: art.. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019., poz. 511)  w związku z art. 10 ust. 1,2,3 i art. 6a ust. 2 Ustawy z 

dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) 

 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie 

konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji 

droga wojewódzka 266 -Janowice - Kryszkowice – Galczyce – granica wojewódzka 

(Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Starosta  Maciej Wasielewski ……………….. 

Wicestarosta  Damian Szwedziak     ………………. 

Członek Zarządu Leopold Lis        ……………….. 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ……………….. 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ……………….. 

 

 
 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
położonej w powiecie konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części 
drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – Galczyce – Granica 
wojewódzka (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.  
 

Zarząd Powiatu Konińskiego pismem z dnia 29 kwietnia 2019r. ZDP-ZE-4102-11/2019 
wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii dotyczącej wyrażenia 
opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie konińskim 
gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga 
wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – Galczyce – Granica wojewódzka (Józefowo) na 
odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice. 

Wnioskowana zmiana nie powoduje konieczności dokonania żadnych zmian  
w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi 
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Stosownie do art. 6a ust. 2 zaliczanie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje 
w drodze Uchwały Rady Powiatu w porozumieniu z Zarządem Województwa, po zasięgnięciu 
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga 
oraz zarządów sąsiednich powiatów a w miastach na prawie powiatu opinii prezydentów 
miast, co stanowi zasadność podjęcia niniejszej uchwały.  
 

 


