
UCHWAŁA NR 20/58/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie zaliczenia 
odcinka drogi do kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art.32 ust.1 w zw. z art.4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie 
powiatowym (DZ.U. z 2018 r., poz.955 z późn.zm.) oraz art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2068 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie zaliczenia  
do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od granicy miasta 
Złotoryja (skrzyżowanie z DP 2624D) do skrzyżowania DW 363 z DP 2615D k/m Nowa Wieś 
Złotoryjska, przesłany wraz z  pismem Zarządu Powiatu Złotoryjskiego 
znak:ZD.71.7110.5.BE10.2019 z dnia 04.03.2019r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad
gminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zarząd Powiatu, zgodnie
z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje uchwały rady powiatu
i zadania powiatu określone przepisami prawa

Na podstawie art.6a ust. 2 cytowanej wyżej ustawy zaliczenie do kategorii dróg powiatowych,
następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii, w tym również opinii zarządów
sąsiednich powiatów.

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego pismem znak:ZD.71.7110.5.BE10.2019 z dnia 04.03.2019r.
wystąpił do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały
Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi
wojewódzkiej nr 363 na odcinku od granicy miasta Złotoryja (skrzyżowanie z DP 2624D)
do skrzyżowania DW 363 z DP 2615D k/m Nowa Wieś Złotoryjska.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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