
 

 

UCHWAŁA NR XXV/198/2016 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

Z DNIA 19 września 2016 R.  

 

 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego 

kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie go z użytkowania 

 

 

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

(Dz. U. 2016 r. poz. 814), oraz art. 6a ust. 2, w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 i poz. 870 oraz z 2016 r. 

poz. 770), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Koszalinie, Zarządu Powiatu w Drawsku, Zarządu 

Powiatu w Złotowie, Zarządu Powiatu w Bytowie, Zarządu Powiatu w Człuchowie, Zarządu 

Powiatu w Białogardzie, Zarządu Powiatu w Świdwinie oraz Burmistrza Miasta Szczecinek – 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi powiatowej następujący odcinek drogi 

publicznej na terenie miasta Szczecinek w Powiecie Szczecineckim – droga 1294Z ul. Leśna 

– długości 0,155 km, na odcinku od km 1+595 do km 1+750 zlokalizowanym na działce 

geodezyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 6/5 obr. 0018 m. Szczecinek 

w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecinek – poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

 

§ 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 2017 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

 

Dorota Chrzanowska 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, do 

dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące 

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

sobą. Na podstawie art. 6a ust. 2, w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r., o drogach publicznych, do kompetencji rady powiatu należy pozbawienie drogi 

publicznej kategorii dróg powiatowych; następuje to w drodze uchwały, w porozumieniu z 

zarządem województwa oraz po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów) gmin, na obszarze 

których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów. Pozbawienie i zaliczenie nie 

może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 

1 stycznia roku następnego.  

Rada Powiatu w Szczecinku, po dokonaniu stosownych analiz i zasięgnięciu 

wymaganych opinii, wymienionych w powołanym wyżej przepisie, postanowiła pozbawić 

kategorii drogi powiatowej odcinek drogi wymieniony w uchwale. Odcinek drogi, o którym 

mowa w § 1 uchwały, przestał spełniać kryteria zaliczenia jej do dróg powiatowych, gdyż 

w związku z rozwojem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbywa się po nim 

wyłącznie ruch transportowy i stanowił on będzie wewnętrzną drogę zakładową. Dla terenów 

przyległych do odcinka drogi pozbawianego kategorii drogi publicznej ustanowiona zostanie 

służebność przejazdu. W następstwie powyższego nie zostanie naruszony spójny układ 

komunikacyjny na terenie miasta Szczecinek. 
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