
 

UCHWAŁA NR XXII/127/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej                           

i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym / Dz.U. z 2016 r. poz. 814/ oraz art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami / uchwala się, 

co następuje: 

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujący odcinek dróg publicznych  na 

terenie gminy Łęka Opatowska : 

1/  nr 5702P o długości 5,940 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11                                        

w miejscowości Piaski  w kierunku miejscowości Kuźnica Skakawska tj. do granicy                    

z powiatem Wieruszowskim, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Odcinki dróg powiatowych wskazane w § 1 zostają zaliczone do kategorii dróg 

gminnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXII/127/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej                           

i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w 

innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. 

 Sejmik Województwa Wielkopolskiego  uchwałą XIV/400/16  z dnia 25.01.2016 r. (Dz. 

Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz.  970), pozbawił kategorii drogi 

wojewódzkiej na terenie powiatu kępińskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 o 

długości 6,257km  na terenie gminy Łęka Opatowska. Ten odcinek drogi wojewódzkiej 

został zaliczony do kategorii drogi powiatowej. 

Zgodnie z art. 10 ust.5c. ustawy o drogach publicznych, rada powiatu może, w drodze 
uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o 
proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 5a. Ten 
odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. 
 

Wspominany wyżej przepis art. 10 ust. 5 c stanowi podstawę do pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej, która stała się taką drogą w wyniku 

pozbawienia jej kategorii drogi wojewódzkiej.    W związku z powyższym przedmiotowy 

odcinek  drogi na terenie  gminy Łęka Opatowska zostanie zaliczony do kategorii drogi 

gminnej. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 d ustawy o drogach publicznych Zarząd Powiatu Kępińskiego 

poinformował Wójta Gminy Łęka Opatowska  o zamiarze podjęcia ww. uchwały w 

terminie nie krótszym niż 30 dni przed jej podjęciem. 

Art. 10. ust. 3 ustawy stanowi, że  pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest 
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego 
kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i celowe. 

 



 

 

 




