
 
UCHWAŁA NR LIII/404/2014 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie pozbawienia, poprzez wyłączenie z użytkowania, 

odcinka drogi na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii drogi powiatowej 

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

poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz. 843 i poz. 1543 oraz 

z 2014 r., poz. 659), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu Koszalińskiego, Zarządu Powiatu Drawskiego, Zarządu Powiatu Złotowskiego, Zarządu Po-

wiatu Bytowskiego, Zarządu Powiatu Człuchowskiego, Zarządu Powiatu Białogardzkiego, Zarządu Powiatu 

Świdwińskiego oraz Burmistrza Miasta Szczecinek - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 1294Z na terenie Powiatu Szczecineckiego - ulicę 

Waryńskiego i Leśną w Szczecinku, na odcinku od km 0+795 do km 1+595, zlokalizowanym na działkach 

geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewidencyjny 38/2 i 6/3 obręb 0018 Miasta Szczecinek 

w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecinek. 

§ 2. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie Powiatu Szczecineckiego, o którym 

jest mowa w § 1, następuje poprzez wyłączenie z użytkowania. 

§ 3. Położenie i przebieg odcinka drogi, o którym jest mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Pozbawienie odcinka drogi, o którym mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej, następuje z mocą od 

1 stycznia 2015 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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