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ZARZ ĄDa POWIATU GRI]DZąDZKIE Go

zdnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi wewnętrznej do kategońi dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust, 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j.Dz.U. z2016 r. poz.8141. 1579 i 1948 orazDz.U. zż0I7 r. poz.730 i935),w rvłiązkuz art.7 ust. 2 i ań.
10 ust. 2 i 3 ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogachpublicznych (t. j.Dz.U. z2016r,poz.1440; 1920,1948
i2255 orazDz.U. z20I7 r.poz.191 i 1089)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się porytywnie przedłożony przez Gminę Rogózno wniosek w sprawie wyrażenia opinii
na temat zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych:

2. Nr 1362 C relacja Sobótka - Ro góźno Zamek, do drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym
jako działka 196, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 5919, w obrębie geodezyjnym
Rogózro Zamek.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Kierownikowi Wydziafu Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.

poz,1440 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwĄ rady gminy

po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Pozbawieni a drogi jej kategorii, o którym mowa w art. l 0

ust. 2 ilw ustawy dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Napodstawie art. l0 ust. 3 Ww ustawy pozbawienie kategorii drogi jest możliwe jedynie w sytuacji

jednoczesnego zaliczeńa tej drogi do nowej kategorii,

Gmina Rogózrro rwróciła się z prośbą do Zarządu Powiafu Grudziądzkiego o udzielenie opinii

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - Nr 1362 C relacja Sobótka - Rogózrro

Zamek, do drogi wewnętrzrrej oznaczonej nr ewidencyjnym jako dzińka 196, stanowiącą dzałkę o numerze

ewidencyjnym 59l9,w obrębie geoderyjnym Rogózno Zamek.

Po rozpatrzeniu sprawy Zarząd Powiafu Grudziądzkiego przedstawioną propozycję opiniuje

pozytywnie.
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