
Uchwała Nr 71.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg wojewódzkich na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

  

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

 Pozytywnie opiniuje się zmianę przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa 

wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 

wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego. 

  

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Kępińskiemu.  

  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Podpisy członków zarządu Powiatu Kępińskiego : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal            

2.  

3. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka                        /-/ 

 
4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska           /-/ 

 
5. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny                         /-/ 

 
6. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki                     /-/ 

 

 



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

do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 71.VI.2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.  

w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg wojewódzkich 

na terenie województwa wielkopolskiego.  

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r. nr DI-

III.8035.2019 zwrócił się do Zarządu Powiatu Kępińskiego o wyrażenie opinii  dla przebiegu 

dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego określonych w propozycji 

załącznika do nowej Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia 

przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego. 

Obowiązek wydania opinii w tej sprawie przez zarząd powiatu wynika z art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 

Wniosek o wydanie opinii, z zakreślonym 30 dniowym terminem wpłynął w dniu 08 sierpnia 

2019 roku. Tak więc Zarząd Powiatu Kępińskiego winien wydać opinię w terminie do 7 

września 2019 roku.  

W związku z powyższym uchwała znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

 

        WICESTAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ ALICJA ŚNIEGOCKA 


