
UCHWAŁA Nr 41/37/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia drogi powiatowej nr 3217G kategorii drogi powiatowej 

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920), w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Zarząd Powiatu w Kwidzynie wniosek w sprawie 

wyrażenia opinii na temat pozbawienia drogi powiatowej nr 3217G Rakowice – Otoczyn – Morawy – Kołodzieje 

w miejscowościach Kołodzieje, Gliwa, długości 3 349 m (dz. nr 138, 150 obręb Gliwa, dz. nr 34 obręb 

Kołodzieje), kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), 

zaliczenie do kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego 

zarządu powiatu. Pozbawienia drogi jej kategorii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ww. ustawy dokonuje się 

w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy 

pozbawienie kategorii drogi jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. 

 Zarząd Powiatu w Kwidzynie zgłosił do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego propozycję pozbawienia drogi 

powiatowej 3217G Rakowice – Otoczyn – Morawy – Kołodzieje o długości 3 349 m od granicy gminy Prabuty 

w miejscowości Gliwa do drogi wojewódzkiej 522 w miejscowości Kołodzieje kategorii drogi powiatowej 

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

 Przedmiotowa droga nie spełnia kryteriów o których mowa w ust. 1 art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). Droga ta posiada lokalne znaczenia i stanowi uzupełnienie 

sieci dróg służących miejscowym potrzebom na terenie miejscowości Gliwa. 

 Po rozpatrzeniu sprawy Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawioną propozycję opiniuje pozytywnie. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


