
UCHWAŁA Nr 92/82/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia części drogi powiatowej nr 1357C Mokre – 

Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z  2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6a ust. 2, w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005 i 1595) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje 

 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Prezydenta Miasta Grudziądza, Wójta Gminy Grudziądz, Wójta Gminy 

Rogóźno, Zarządu Powiatu Świeckiego, Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Zarządu Powiatu Iławskiego, Zarządu 

Powiatu Nowomiejskiego, Zarządu Powiatu Brodnickiego, Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego oraz Zarządu 

Powiatu Chełmińskiego o wyrażenie opinii w sprawie propozycji pozbawienia części drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka, położonej na działce nr 115/4, o pow. 0,8223 ha, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz, kategorii 

drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Grudziądzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

  



Uzasadnienie 

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę nr XXIII/69/2021, zgodnie 

z którą wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego działań mających na celu 

m. in. wyłączenie z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka, w części działki nr 115/3, 

obręb Lisie Kąty, na odcinku mającym zostać zastąpionym nowo wybudowanym fragmentem drogi.  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pozbawienia drogi 

jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Jednocześnie 

w myśl art. 6a ustawy o drogach publicznych zaliczenie 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 prawach powiatu – opinii prezydentów miast. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały przez Radę Powiatu o pozbawieniu drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka, kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, musi zostać 

poprzedzone pozyskaniem opinii właściwych organów. 

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 


