
Uchwała nr XLI/196/2006 

Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 

 

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 zmianami), Rada Powiatu Złotowskiego 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 1015P na odcinku Nadarzyce – Szwecja o 

długości 13,703 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 29126 Nadarzyce – Sypniewo, 

do granicy z województwem zachodniopomorskim, z wyłączeniem jej z użytkowania, 

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 XLI/196/2006 

Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 26 kwietnia 2006 roku 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

 

  

                        Pismem z dnia 2 listopada 2005r.  Nadleśnictwo Jastrowie zwróciło się                     

o przekazanie do zasobów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jastrowie zamkniętej drogi 

powiatowej Nadarzyce – Szwecja. Organem właściwym do pozbawienia kategorii drogi na 

podstawie art.10 ust. 1 i 2    ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych jest Rada 

Powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie w piśmie z dnia 15 listopada 2005r. 

pozytywnie ustosunkował się do propozycji pozbawienia przedmiotowej drogi kategorii drogi 

powiatowej. Wskazano na fakt, iż odcinek drogi Nadarzyce-Szwecja o długości 13,703 km 

(od skrzyżowania z drogą powiatową 29126 Nadarzyce-Sypniewo do granicy                                    

z województwem zachodniopomorskim - Szwecja), stanowiący ciąg drogi powiatowej nr 

1015P Borne Sulinowo - Szwecja (poprzednio nr drogi – 29130), na odcinku leśnym jest 

nieprzejezdny z powodu głębokich kolein i wybojów w nawierzchni. Odcinek ten został 

zamknięty dla ruchu kołowego przez Zarząd Dróg w Wałczu na podstawie decyzji wojewody 

pilskiego, ze względu na brak ważności tej drogi dla celów publicznych. Po reformie 

administracyjnej kraju został przejęty przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie. Nie 

przeprowadzono tam żadnych robót drogowych o charakterze utrzymaniowym. Zgodnie z art. 

6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych powyższa zmiana w zakresie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej odcinka drogi Nadarzyce-Szwecja została uzgodniona z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego, zasięgnięto opinii Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie jak 

też Zarządów sąsiednich powiatów. Uzyskane uzgodnienie i opinie są pozytywne. W związku 

z powyższym pozbawienie uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego przedmiotowej drogi 

kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania, jest w pełni 

uzasadnione. 


