
UCHWAŁA NR 199/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 24 lipca 2015 r. 

 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Walce 

 do kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)  oraz art. 7 ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn.zm), Zarząd Powiatu Krapkowickiego 
uchwala, co następuje: 
 

§1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie następujących dróg  położonych na terenie Gminy Walce 
do kategorii dróg gminnych:  

1) ul. Hauptmanna - obejmująca działkę nr 3162/1 o powierzchni 0,1414 ha, położoną 
w Walcach, 

2) ul. Reymonta – obejmująca działkę nr 3183 o powierzchni 0,1437 ha, położoną w Walcach, 
3) ul. Sienkiewicza – obejmująca działkę nr 3182 o powierzchni 0,0920 ha, działkę nr 27/5 

o powierzchni 0,0083 ha, działkę nr 31/1 o powierzchni 0,1502 ha, działkę nr 30/3 
o powierzchni 0,1349 ha, działkę nr 53/15 o powierzchni 0,0138 ha i działkę nr 53/13 
o powierzchni 0,0225 ha, położoną w Walcach, 

4) w miejscowości Walce działkę nr 2917 o powierzchni 0,0243 ha, działkę nr 2916 
o powierzchni 0,2879 ha, 

5) ul. Leśna –obejmująca część działki nr 1042 o powierzchni 0,1273 ha, działkę nr 1260/1 
o powierzchni 0,0021 ha i działkę nr 1235/9 o powierzchni 0,0001 ha, położoną w Brożcu. 

 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

Maciej Sonik   ............................... 

Sabina Gorzkulla - Kotzot ............................... 

Wojciech Kowalski  ............................... 

Ryszard Reszczyński  ............................... 

Dariusz Willim   ............................... 

 
 
 
 
 
 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Walce 
 do kategorii dróg gminnych 

 

Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. Pan Bernard Kubata Wójt Gminy Walce zwrócił się z prośbą 
o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg położonych na terenie Gminy Walce 
do kategorii dróg gminnych:  

1) ul. Hauptmanna - obejmująca działkę nr 3162/1 o powierzchni 0,1414 ha, położoną w Walcach, 
2) ul. Reymonta – obejmująca działkę nr 3183 o powierzchni 0,1437 ha, położoną w Walcach, 
3) ul. Sienkiewicza – obejmująca działkę nr 3182 o powierzchni 0,0920 ha, działkę nr 27/5 

o powierzchni 0,0083 ha, działkę nr 31/1 o powierzchni 0,1502 ha, działkę nr 30/3 
o powierzchni 0,1349 ha, działkę nr 53/15 o powierzchni 0,0138 ha i działkę nr 53/13 
o powierzchni 0,0225 ha, położoną w Walcach, 

4) w miejscowości Walce działkę nr 2917 o powierzchni 0,0243 ha, działkę nr 2916 o powierzchni 
0,2879 ha, 

5) ul. Leśna –obejmująca część działki nr 1042 o powierzchni 0,1273 ha, działkę nr 1260/1 
o 0,0021 ha i działkę nr 1235/9 o powierzchni 0,0001 ha, położoną w Brożcu. 

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1,2,3 w/w ustawy o drogach publicznych, organem właściwym                         
do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej 
kategorii. Pozbawienie dotychczasowej kategorii, co do zasady jest możliwe 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 dnia 1 stycznia roku 
następnego. 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Romana Sniegon 

Zatwierdziła: Wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot 

Na sesji referuje: Aleksander Gacek 

 


