
 

 

Uchwała Nr 284.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18 września 2018r. 
        

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 22950 

o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie.   

 

   

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 995), w związku z art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2222) uchwala 

się co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z wnioskiem Starosty Kluczborskiego opiniuje się pozytywnie pozbawienie 

kategorii drogi powiatowej nr 22950 o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w 

Wołczynie stanowiącej działkę nr 262 o długości 0,883 km. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisy członków zarządu Powiatu Kępińskiego : 

 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski            

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany                            /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska           /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski                  /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak                        

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 284.V.2018 z dnia  18 września 2018r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 22950 

o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie. 

 

Starosta Kluczborski pismem z dnia 4 września 2018 r. nr FR 7110.5.2.2018.MW 

wystąpił do Zarządu Powiatu Kępińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego 

pozbawienia obecnej drogi powiatowej nr 22950 stanowiącej ulicę Sienkiewicza w 

Wołczynie. Jak wynika z treści pisma przedmiotowy odcinek drogi ma długość 0,883 

kilometra, łączącą będący w zarządzie Gminy Wołczyn plac Partyzantów z przejazdem 

kolejowym na linii nr 143. Droga ma charakter lokalny, zapewniając dojazd do 

nieruchomości położonych przy tej drodze jak również do nieruchomości położonych za 

przejazdem kolejowym w tym miejskiej oczyszczalni ścieków. Droga ta nie stanowi 

połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 

sobą. Ponadto Burmistrz Miasta Wołczyn wyraził chęć pozyskania wyżej wymienionej drogi 

powiatowej. 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 

roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 / rada powiatu może podjąć uchwałę 

o pozbawieniu kategorii drogi poprzez wyłączenie jej, bądź części z użytkowania w 

porozumieniu z zarządem województwa oraz po zasięgnięciu opinii wójta gminy / burmistrza, 

prezydenta miasta / na obszarze, której przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów. 

Tak, więc opinia Zarządu Powiatu Kępińskiego w niniejszej sprawie stanowi 

przesłankę do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Kluczborskiego.  

            Wniosek o wydanie opinii, z zakreślonym 21 –dniowym terminem wpłynął w dniu 6 

września 2018 roku.  Tak, więc Zarząd Powiatu Kępińskiego winien wydać opinię w terminie 

do 27 września 2018 roku.  W myśl art. 7a ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o drogach 

publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację 

propozycji. 

 W związku z powyższym uchwała znajduje uzasadnienie.   

 

  

 

 

        WICESTAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ GRAŻYNA JANY  


