
UCHWAŁA Nr .X!/.U.U4<2S$0/(6 

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia ..jc2S..l

w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej nr 2741 E Traby -  Podlas -  Skaratki odcinek Traby -  Skaratki, 
nr 2743 E Łuby Bielawskie -  Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744 E Psary -  Traby 
na terenie Gminy Bielawy.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 6a 

ust. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 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) 

Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się, w porozumieniu z Gminą Bielawy, podjąć działania zmierzające do 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741 E Traby -  Podlas -  Skaratki odcinek Traby -  
Skaratki długości 2297 mb, nr 2743 E Łuby Bielawskie -  Gaj długości 2270 mb oraz drogi 

powiatowej nr 2744 E Psary ~ Traby długości 10700 mb w celu nadania jej przez Gminę 

Bielawy kategorii drogi gminnej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do podjęcia czynności zmierzających 

do pozbawienia kategorii drogi powiatowej, jak w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RABY

Krzysztof Górski



Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej nr 2741 E Traby ~ Podlas -  Skaratki odcinek Traby -  Skaratki, nr 2743 E 
Łuby Bielawskie -  Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744 E Psary — Traby na terenie 
Gminy Bielawy

Podjęcie działań mających na celu pozbawienie kategorii drogi powiatowej ww. dróg 

wynika z woli przejęcia tych dróg w zarząd przez Gminę Bielawy oraz nadanie im kategorii 

dróg gminnych


