
Uchwala nr ........./2020 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2020r. 

w sprawie zaliczenia drog do kategorii dreg powiatowych oraz pozbawienia dr6g 
kategorii drog powiatowych. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzftdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,z 
p6Zn.zm.), w porozumieniu z Zarz4dem Wojew6dztwa Mazowieckiego, po 
zasicgnicciu opinii WOjtow i Burmistrza gmin na terenie, ktOrych przebiega4 drogi 
oraz sasiednich zarz4d6w powiat6w, Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co 
nastcpuje: 

§ 1. 

1. Zalicza sic do kategorii drogi powiatowej dotychczasowft drogc gminnq: 

1) 340413W Stare Lipniki—Gromin. 

2. Pozbawia sic dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, drogc na terenie Miasta 
Pultusk: 

1) 3402W Boby-Gnojno. 

3. Pozbawia sic dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, czcge drogi na terenie 
Gminy Winnica: 

1) 2434W Nasielsk-Gnaty-Bulkowo na odcinku Gorki Du2e-Gnaty Lewiski. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku. 

5 3- 
Uchwala wchodzi w zycie po 14 dniach od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzcdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego, z moc, obowivujftcq od 1 stycznia 
2021r. 

ZA WAD DROC POWIATOWYCH 
w Pultusku 

06-100 PULTUSK 
al. 3 Maja 20 

NIP: 5681414690, REGON: 130382268 
TelJfax 23 692 85 77 

Pik 



Uzasadnienie do uchwaly 

Powiat Pultuski otrzymal wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia 
dotyczace przekazania lub przejccia drog. Przed podjeciem uchwaly o ustaleniu 
przebiegu istniejacych drog powiatowych Powiatu Pultuskiego, ktora poprzedza 
wystapienie o nadanie lub pozbawienie numerOw drog nalezy podje niniejsza 
uchwale w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog powiatowych oraz 
pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 

Drogi zaliczone do kategorii drog powiatowych spelniajq wymagania opisane 
w art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, natomiast 
czege drogi pozbawiona kategorii drogi powiatowej wpisuje sie w zapisy okreglone 
w art. 7 ust. 1 powyszej ustawy. 

ZAKLAO UROC PORIATOWYCH 
* rightist* 
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