Uchwala nr X/62/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście
i gminie Sztum.

Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z 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/ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala,
co następuje:
§1
Pozbawia się kategorii dróg powiatowych, następujące drogi
/ulice/ położone w mieście i gminie Sztum /załącznik nr 1/.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/62/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

ULICE POWIATOWE W MIEŚCIE I GMINIE SZTUM
Lp.
1
2
3
4

Numer ulicy
3188G
3179G
3184G
3172G

Nazwa ulicy
Baczyńskiego
Kasztelańska
Osińskiego
Plac Wolności

Długość ulicy
/m/
175
62
132
160

UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wystąpił do Starostwa
Powiatowego w Sztumie z wnioskiem o pozbawienie dróg
powiatowych /ulic/, leżących w granicach administracyjnych miasta
i gminy Sztum kategorii dróg powiatowych celem zaliczenia
ich do kategorii dróg gminnych. Powyższe dotyczy przygotowania
Gminy Sztum do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w latach 2007-2013 – rewitalizacja tzw. starej części miasta Sztum,
w skład których wchodzą przedmiotowe ulice.
Zgodnie z art. 10 ust.2 Ustawy pozbawienie kategorii drogi
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej
kategorii. Pozbawienie drogi odpowiedniej kategorii możliwe jest
jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej
kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż
do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą od l stycznia
następnego roku. W przedmiotowej sprawie celem pozbawienia dróg
powiatowych kategorii dróg powiatowych jest nadanie im kategorii
dróg gminnych.
Zgodnie z art. 6a ust.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086/
zaliczenie do kategorii dróg 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 po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich
powiatów.
Wobec powyższego oraz mając na względzie fakt, iż wymagane
opinie otrzymaliśmy i wszystkie są pozytywne, proponuję podjęcie
przedmiotowej uchwały.

