
 
UCHWAŁA NR 98 / 512 /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia 15 września 2020 roku 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych,  drogi 

gminnej, położonej na terenie powiatu szczecineckiego. 

 

         Na podstawie art. 6a  ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm./, § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego 

/tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 309/ oraz wniosku Powiatowego Zarządu 

Dróg w Szczecinku z dnia 01 września 2020 roku, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala                      

co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, drogę 

gminną położoną w mieście Szczecinek – ulicę Strefową w Powiecie Szczecineckim. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu. 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Starosta Złotowski 

        Ryszard Goławski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego: 

 

   1. Małgorzata Sameć  

 

   2. Ryszard Król  

 

   3. Andrzej Pietrzak   

 

   4. Paweł Owsianny   

 

 

 

 

 

 
 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 98 / 512  /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15  września 2020 roku 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych,   

drogę gminną położoną na terenie powiatu szczecineckiego. 

 

Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie przepisów: 

 

- art. 6a ust. 2 w/w ustawy który stanowi, że zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych 

następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa,               

po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których 

przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku pismem nr PZD.8-5542.D.17.2020 z dnia 

01 września 2020 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu Złotowskiego o wydanie opinii                     

w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, drogę gminną położoną w mieście 

Szczecinek – ulicę Strefową w Powiecie Szczecineckim. 

 

W uzasadnieniu wniosku wskazuje się, iż odcinek w/w drogi jest uzupełnieniem przerwanego 

ciągu drogi powiatowej nr 1294Z, której przebieg stanowi połączenie siedziby Powiatu 

Szczecineckiego miasta Szczecinek z gminą Okonek.  

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały znajduje pełne uzasadnienie. 

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 


