
 

 

UCHWAŁA NR XL/322/2013 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu 

Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 595 i poz. 645) w związku z 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 2013 r., poz. 260 i poz. 843) – Rada Powiatu w Szczecinku uchwala, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/311/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych, wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) W § 1, pkt 2  otrzymuje brzmienie: 

„2)  ul. Armii Krajowej – stanowiąca ciąg drogi powiatowej nr 1312Z, położona w jednostce 

ewidencyjnej Miasto Szczecinek, której przebieg określają działki ewidencyjne oznaczone nr 

650 w obrębie ewidencyjnym miasto Szczecinek 0013 oraz nr 77 i 202 w obrębie ewidencyjnym miasto 

Szczecinek 0020, o łącznej długości 0,750 km;”; 

2) § 3  otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, wejście uchwały w życie jest uzależnione od podjęcia przez Radę Miasta 

Szczecinek uchwały w sprawie zaliczenia dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych.  

2.  Przepis ust. 1  nie dotyczy drogi powiatowej wymienionej w § 1  pkt 2, w części dotyczącej 

przebiegu przez działkę ewidencyjną oznaczoną nr 202 w obrębie ewidencyjnym miasto Szczecinek 

0020.”; 

3) § 4  otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1.  Z zastrzeżeniem § 3, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 

1  stycznia 2014 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1  stycznia 2014 r.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

Dorota Chrzanowska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 listopada 2013 r.
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