
Uchwała nr XXXV/168/2005 

Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2005 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2086 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Nową, o długości 80 m., na odcinku od 

Placu Kościuszki do ulicy Grudzińskich, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 

uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

  

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do  uchwały nr XXXV/168/2005 Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 30 listopada 2005 roku 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

  

            Podstawą podjęcia niniejszej uchwały są przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych stanowiące, że: 

- organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy        

do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii – czyli rada powiatu, 

- pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi  do 

odpowiedniej kategorii. 

Do 1999 roku Plac Kościuszki i ulica Nowa w Złotowie stanowiły ciąg ulic powiatowych 

miejskich. 

W 2000 roku miasto Złotów wybudowało połączenie Placu Kościuszki z ulicą Grudzińskich  

/tzw. przebicie/, które połączyło obie ulice z pominięciem ulicy Nowej. Dotychczasowa ulica 

Nowa w ten sposób utraciła ciągłość i stała się ulicą „ślepą”. 

Z uwagi na podwójną nawierzchnię jezdni, ulica zaadaptowana zostanie na parkingi służące 

miastu. 

            W związku z powyższym ulica Nowa pozbawiona ciągu nie spełnia swojej funkcji                 

i                 o pozbawieniu jej kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenie z użytkowania, 

uważa się za zasadne. 

            Zgodnie z art. 6a ust. 2  ustawy o drogach publicznych niniejsza zmiana   w zakresie  

pozbawienie kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej została uzgodniona z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego oraz uzyskano pozytywną opinię Burmistrza Miasta Złotowa.  

 

 

  


