UCHWAŁA Nr XXXV/210/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Segala i ulicy
Kraszewskiego w Łobzie
Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zmiany:
Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703), w porozumieniu z Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Łobza oraz zarządów
sąsiednich powiatów, Rada Powiatu w Łobzie uchwala co następuje:

§1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Segala i ulicę Kraszewskiego
w Łobzie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2006r.

UZASADNIENIE
Ulice: Segala i Kraszewskiego w Łobzie zostały zaliczone na podstawie Uchwały Rady
Powiatu w Łobzie Nr XVI/88/03 z dnia 29 października 2003r. do kategorii dróg
powiatowych. Konieczność zmiany dotychczasowej kategorii związana jest z wolą przejęcia
przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz zaliczenia
do kategorii dróg wojewódzkich w celu nadania innego przebiegu drodze wojewódzkiej Nr
151. Z ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 zostanie wyłączona część ulicy Niepodległości
na odcinku od ul. Segala do ul. Mickiewicza, a w jej ciąg zostaną włączone ulice: Segala
i Kraszewskiego. Zmiana ta ma na celu odciążenie śródmiejskiego ruchu.
Ustawa o drogach publicznych przewiduje możliwość pozbawienia drogi dotychczasowej
kategorii jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii.
Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii – z wyjątkiem wyłączenia drogi z użytkowania –
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii. Zgodnie
z art. 10 ustawy o drogach publicznych, organem właściwym do pozbawienia drogi
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, zaś
pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia
do odpowiedniej kategorii, tj. odnośnie dróg powiatowych 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, natomiast odnośnie dróg wojewódzkich - w drodze uchwały sejmiku województwa
w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

