
UCHWAŁA NR VIII/57/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz.U. 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późniejszymi 
zmianami) w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Ząbkowickiego, Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Radków, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujące drogi zlokalizowane na terenie Gminy Radków: 

1) część drogi powiatowej nr 3326D położonej w granicach gminy Radków – działki nr 191/1, AM-3; 191/2, 
AM-3 i 44, AM-4, obręb Ścinawka Dolna; 

2) droga powiatowa nr 3330D przez wieś Ścinawka Średnia – działki nr 800, AM-2, 856, AM-3; 907/1, AM-
3;  908/1, AM-3; 908/2, AM-3; 976, AM-3 obręb Ścinawka Średnia; 

§ 2. Położenie oraz przebieg dróg, o których mowa w § 1, oznaczony jest na mapach stanowiących 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w §1 kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 
2022 roku, pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii drogi gminnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Część drogi powiatowej nr 3326D położonej w granicach gminy Radków 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Droga powiatowa nr 3330D przez wieś Ścinawka Średnia
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Uzasadnienie 

Uchwała jest następstwem deklaracji zawartych w pismach znak: GiGN.6822.19.2020.PH                  
z dnia 10.12.2020 roku oraz GiGN.6822.6.2020.PH z dnia 11.05.2021 roku w zakresie wyrażenia woli 
przejęcia przez Gminę Radków dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radków, jak również 
faktu, że ww. drogi nie spełniają warunków określonych w art. 6a ust.1 ustawy o drogach publicznych. 
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ww. dróg kategorii drogi 
powiatowej i zadeklarowaniem przez Gminę Radków zaliczenia ich z dniem 1 stycznia 2022 roku do 
kategorii drogi gminnej. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 470 z późniejszymi zmianami) pozbawienie dróg dotychczasowej kategorii jest możliwe 
jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tych dróg do nowej kategorii. Zgodnie 
z art. 10 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 cytowanej powyżej ustawy pozbawienie drogi kategorii drogi 
powiatowej 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.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FB9B11F9-26AA-4EA3-B098-01FD2910AC9D. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Uzasadnienie

		2021-08-30T22:00:00+0000
	Polska
	Zbigniew Łopusiewicz
	Podpis organu wydającego akt prawny.




