w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz —Polesie Stachlew, odcinek uł. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713 E Wszeliwy - Błędów Łowicz, odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E
ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz.
Na podstawie art, 12 pkt 11 ustawy z' dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (ij. Dz. U, z 2018 r. poz. 995, zm. póz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.
6a ust. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j, Dz. U. z 2017 r., poz.2222, zm. Dz. U, z 2018 r., poz. 12, poz. 138. poz. 159 i poz. 317),
w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego oraz po zasięgnięciu opinii
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Łowicza

i

zarządów

sąsiednich

powiatów

Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się drogi: nr 2752 E Łowicz —Polesie - Stachlew odcinek ul. 1-go Maja
w Łowiczu długości 173 mb, nr 2713 E Wszeliwy - Błędów - Łowicz odcinek ul. Armii
Krajowej w Łowiczu długości 135 mb oraz nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu
długości 530 mb kategorii dróg powiatowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

zewodniczący hajdy

Uzasadnienie
Bo Uchwały Rady Powiatu Łowickiego
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz - Polesie Stachiew odcinek uL i-go Maja w Łowiczu, nr 2713 E Wszeliwy - Błędów —
Łowicz odcinek u l Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E
ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz
Pozbawienie wyżej wymienionych odcinków kategorii dróg powiatowych oraz nadanie im
kategorii dróg gminnych wynika między innymi z woli przejęcia tych dróg w zarząd przez
Gminę Miasto Łowicz. Określone niniejszą uchwalą działanie niezbędne jest
na potrzeby przebudowy przedmiotowych dróg oraz pozwoli na usprawnienie działań
związanych bezpośrednio z organizacją prac letniego i zimowego utrzymania wszystkich
elementów pasa drogowego.
Ponadto wskazane odcinki dróg nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów
lub gmin, co z definicji określonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
wyklucza je jako drogi powiatowe.

