
Uchwała Nr

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie Gminy 
Łyszkowice do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z zm. poz. 774. poz. 870, poz. 1336, poz. 
1830, poz. 1890 i poz. 2281)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie niżej wymienionych dróg na terenie gminy Łyszkowice 
do kategorii dróg gminnych:

1) Miejscowość Seroki -  od drogi powiatowej nr 2751 E do drogi powiatowej nr 2752 E 
w miejscowości Polesie,

2) Miejscowość Gzinka -  od drogi wojewódzkiej nr 704 do drogi gminnej nr 105302 E 
w miejscowości Wrzeczko,

3) Miejscowość Wrzeczko -  od autostrady A-2 do drogi Wrzeczko -  dz. nr 561,
4) Miejscowość Kolonia Łyszkowice - od drogi powiatowej nr 1310 E do miejscowości 

Pszczonów gm. Maków,
5) Miejscowość Kalenice -  od drogi powiatowej nr 5126 E do drogi wojewódzkiej nr 704,
6) Miejscowość Uchań Górny -  od drogi wojewódzkiej nr 704 do drogi powiatowej nr 2935 E 

w miejscowości Trzcianka.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

Krzysztof Figat

Grzegorz Bogucki 

Jacek Chudy

bad c p bawn'y



UZASADNIENIE

Wójt Gminy Łyszkowice wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Są to drogi o charakterze lokalnym stanowiące uzupełnienie 

istniejącej sieci dróg gminnych.

W związku z powyższym należało wydać opinię w przedmiotowej sprawie.


