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UCHWAŁA Nr .^f^.p.W ^20?^
•j TT • » •Radx, Powiatu Łowickiego

z dnia .S?A..i^(.t^Q..........2021
^J

r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu łowickiego
kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dma 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 10 ust 5c ustawy z dmą 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. póz. 470, zm. przen. Dz. U. z 2019 r. póz. 2020,zm.
Dz. U. z 2020 r. póz. 471, póz. 1087 i póz. 2338) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:

§ 1.1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę powiatową bez numeru,
stanowiącą odcmek byłej drogi krajowej nr 70 w nueście Łowiczu, tj. ul. Warszawską (od
ronda do ul. Bolimowskiej) i ul. Bolimowską (od ul. Warszawskiej do ul. Nieborowskiej)
o łącznej długości 388 m, określony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publiczaych odcinek drogi powiatowej
określony w ust. l zostaje zaliczony do kategońi drogi gmiiinej.

^\

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie
Do Uckwaty Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu łowickiego
kategorii drogi powiatowej.

Odcinek dawnej drogi krajowej lir 70 w m. Łowicz, ^. ulicy Warszawskiej (od ronda do ul.
Bolimowskiej) i ul. Bolimowskięj (od ul. Warszawskiej do uł. Nieborowskiej) o łącznej
długości ok. 388 mb został zaliczony do kategorii drogi powiatowej rn.in.
na podstawie art. 5 a ustawy w drodze Uchwały Nr XXIII/3 60/20 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 24 listopada 2020r. -w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej
w Łowiczu.
Zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
r. póz. 470; zm„ Dz. U. z 2019 r. póz. 2020 oraz z 2020 r. póz. 471, póz. 1087 i póz. 2338),
Rada Powiatu w drodze uchwały pozbawia kategorii drogi powiatowej odcinek drogi
powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa
w ust. 5a. po upEzedmm pomformowajaiu przez Zarząd Powiatu Biirmistrza o zamiarze
podjęcia takiej uchwały na co najiitaiej 30 dni przed jej podjęciem.
Powyższy wanmek wynikający z zapisu ust. 5d uodp został spełniony - stosowna
dla procedury mformacja z zachowaniem formy pisemnej została doręczona Burmistrzowi
Gininy Miasto Łowicz doręczona w dniu 30 grudnia 2020r.
Ponadto przediniotowy odcmek drogi:

l. Nie ma 23iaczenia dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego,
2. Nie łączy się z istniejącym przebiegiem dróg powiatowych, bowiem w jego pobliżu

me przebiegają drogi powiatowe, w ślad których można zaliczyć ww. odcinek,
3. Nie spełma kryteńów drogi powiatowej tj. nie stanowi połączenia między siedzibą

powiatu a siedzibą gmin oraz nie ma znaczema dla powiata.
W związku z powyższym zasadnym jest pozbawieme przedmiotowego odcinka drogi
kategorii drogi powiatowej i zaliczeme do kategorii drogi gniumej.



Załącznik do UCHWAŁA Nr W^S^O^Ą
Rady Powiatu Łowickiego

z dnia .(§A...W.U9.:?.".."2021 r.
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