
Uchwała Nr ......./......../........
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia

................................. 2022 roku

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej,
poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, z póz zm.
z 2022 r., poz. 1768, poz. 1783, poz. 2185), w porozumieniu z Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego wyrażonym Uchwałą Nr 1502/22 z dnia 27 września 2022 r.,
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu
Powiatu w Stargardzie, Zarządu Powiatu w Policach, Prezydenta Miasta Szczecin, Burmistrza
Gminy Moryń oraz zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Mieszkowice z dnia 7 września
2022 r., Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Pozbawia się odcinek drogi Nr 1410Z Moryń – Ładkowo (dz. nr 908/1 obręb
Przyjezierze II, gmina Moryń), kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.

§2. Położenie działki, o której mowa w §1, oznaczona jest na mapie stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski



Uzasadnienie do
Uchwały Nr

/......../........ Rady Powiatu w
Gryfinie z dnia .. 2022 roku

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej
poprzez wyłączenie z użytkowania

Nadleśnictwo Mieszkowice wystąpiło z propozycją przejęcia odcinka drogi powiatowej
Nr 1410Z Moryń – Ładkowo, zlokalizowanego na terenie lasu. W tym zakresie, pomiędzy
Powiatem a Nadleśnictwem, zawarte zostało stosowne porozumienie. Przedmiotowy odcinek
drogi stanowi enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa i ma charakter drogi leśnej. Służy ona
celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winno być ewidencyjnie
lasem.

W oparciu o art. 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza
się drogi […] stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin
i siedzib gmin między sobą. Odcinek drogi przebiega przez Ładkowo, przez co cytowany
warunek nie jest spełniony. Ponadto zgodnie z §12 i § 17 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych
dotyczących dróg publicznych droga powiatowa powinna spełniać wymagania techniczne
i użytkowe określone dla następujących klas: standardowa klasa Z (zbiorcza), dopuszcza się -
G (główna) lub GP (główna ruchu przyspieszonego). Szerokość pasa ruchu na jezdni z co
najmniej dwoma pasami ruchu w przypadku klasy Z: standardowo 3,00 m. Przedmiotowa
droga, posiada szerokość dwóch pasów ruchu 4,0 m, przez co nie spełnia kryteriów dla
najniższej dopuszczalnej klasy przypisanej drogom powiatowym, tj. Z.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii może
nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia drogi do nowej kategorii, z wyjątkiem
przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.

Wykaz odcinka drogi przeznaczonego do pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
poprzez wyłączenie z użytkowania:

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

Nr drogi Nazwa drogi
Odcinek przeznaczony do
wyłączenia z użytkowania

Długość
[km]

1410Z Moryń - Ładkowo
działka nr 908/1 obręb

Przyjezierze II
0,182



Załącznik nr ...........................................
do Uchwały Nr .......................................
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia .....................................................

Lokalizacja drogi

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

- DROGA DO PRZEKAZANIA DZ. NR 908/1 OBR. PRZYJEZIERZE II
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