
                           

UCHWAŁA NR 73/2021

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 20.07.2021 r.

w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej

w miejscowości  Sztutowo i  ul.  Bursztynowej  w  miejscowości  Kąty  Rybackie  oraz  zmiany

przebiegu tych dróg.

Na podstawie art.  7 ust.  2 i  art.  7a ust.  1 ustawy z dnia 21 marca z 1985 r.  o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.)

uchwala się:

§1.

Opiniuje się pozytywnie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej

w miejscowości Sztutowo, stanowiącej działki nr 4/2, 5/4, 6/2, 7/3, 8/7, 7/10, 7/12 od połączenia 

z drogą gminną nr 180022G ul. Obozową w kierunku północno-wschodnim do połączenia z drogą

powiatową nr 2326G ul. Morską oraz ul. Bursztynowej w miejscowości Kąty Rybackie, stanowiącej

działki  nr  276,  279,  356/1,  356/2,  357/1,  363/1,  362 od skrzyżowania  z  DW 501  w kierunku

północnym do  granicy  lasu  wraz  z  odnogą  w kierunku  wschodnim i  przed  lasem w kierunku

zachodnim.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

STAROSTA
(-)

Jacek Gross



U z a s a d n i e n i e

Na  podstawie  art.  7a  ust.1   ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm) Wójt Gminy Sztutowo pismem z dnia 05.06.2020 r. (data

wpływu do Starostwa: 06.07.2021 r.) zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze

Gdańskim o wydanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany

przebiegu dróg. Uznanie drogi jako drogi gminnej stwarza możliwości korzystania z przepisów

ustawy o drogach publicznych.

Pozytywnie opiniuje się zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej

w miejscowości Sztutowo, stanowiącej działki nr 4/2, 5/4, 6/2, 7/3, 8/7, 7/10, 7/12 od połączenia

z drogą gminną nr 180022G ul. Obozową w kierunku północno-wschodnim do połączenia z drogą

powiatową nr 2326G ul. Morską oraz ul. Bursztynowej w miejscowości Kąty Rybackie, stanowiącej

działki  nr  276,  279,  356/1,  356/2,  357/1,  363/1,  362 od skrzyżowania  z  DW 501  w kierunku

północnym do  granicy  lasu  wraz  z  odnogą  w kierunku  wschodnim i  przed  lasem w kierunku

zachodnim.

Przedmiotowa  uchwała  Zarządu  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  została

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 –

2024, obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1.

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny:

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

STAROSTA
(-)

Jacek Gross



                                                          

                                                             


	U z a s a d n i e n i e

