
UCHWAŁA NR 221/XXXVI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę  nr 3012P ulicę  
Rynek mającą  swój przebieg na terenie miasta Pyzdry 

Na podstawie ad. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku 
z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1440 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, 
po zasięgnięciu opinii Zarządów sąsiednich powiatów oraz opinii Burmistrza Pyzdr uchwała 
się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się  kategorii drogi powiatowej drogę  nr 3012P ulicę  Rynek mającą  swój 
przebieg na terenie miasta Pyzdry. 

§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 



uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 221/XXXVI/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 25 września 2017 r. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń  z Burmistrzem Pyzdr, Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego podjął  decyzję  o przeprowadzeniu procedury mającej na celu pozbawienie 
kategorii drogi powiatowej drogę  nr 3012P ulica Rynek mającą  swój przebieg na terenie 
miasta Pyzdry z zamiarem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 
Wymieniona droga powiatowa nie spełnia wymogów dla dróg powiatowych określonych 
w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1440 z późn. zm.), w którym zawarto, iż  do dróg powiatowych zalicza się  drogi 
stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 
między sobą. Przedmiotowa droga stanowi jedynie uzupełnienie sieci dróg służących 
wyłącznie lokalnym potrzebom. 
Podjęcie przez Radę  Powiatu Wrzesińskiego uchwały w powyższej sprawie następuje 
w porozumieniu z samorządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich 
powiatów. 
Jednocześnie Rada Miejska w Pyzdrach podejmie stosowną  uchwałę  o zaliczeniu 
wymienionej drogi do kategorii dróg gminnych. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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