
Uchwała nr 51/2007 

Zarządu Powiatu Sztumskiego  

z dnia 24 maja 2007 roku  
 

 

w sprawie: wydania opinii o pozbawienie kategorii dróg powiatowych  

na drogę wojewódzką na terenie powiatu iławskiego następujących dróg:  

ul. Dąbrowskiego i Zalewska w mieście Iława, Iława – Boreczno, Boreczno -  

do skrzyżowania z drogą Nr 1307N, od skrzyżowania z drogą nr 1194N  

do drogi nr 519.   

 

Na podstawie art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. 

zmianami / Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

            Opiniuje się pozytywnie pozbawienie następujących dróg powiatowych 

w na terenie powiatu iławskiego kategorii dróg powiatowych, celem zaliczenia 

ich do kategorii dróg wojewódzkich: 

• nr 1329N ul. Dąbrowskiego i Zalewska w mieście Iława, nr 1329N Iława 

– Boreczno,  

• nr 1194N Boreczno - do skrzyżowania z drogą Nr 1307N (Susz-Jerzwałd-

Dobrzyki-Zalewo),  

• nr 1307N (Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo) do skrzyżowania z drogą  

nr 1194N (droga nr 1307N Zalewo-Miłomłyn) do drogi nr 519 (Zalewo).   

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Sztumskiego o zaopiniowanie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych 

na terenie powiatu iławskiego kategorii dróg powiatowych na drogę 

wojewódzką następujących dróg: ul. Dąbrowskiego i Zalewska w mieście Iława, 

Iława – Boreczno, Boreczno - do skrzyżowania z drogą Nr 1307,  

od skrzyżowania z drogą nr 1194N do drogi nr 519. 

           Zgodnie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086/ pozbawienie 

drogi kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu  

w porozumieniu z zarządem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast/gmin, na obszarze których przebiega droga 

oraz po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów.  

           Pozbawienie drogi odpowiedniej kategorii możliwe jest jedynie 

w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie 

i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału 

danego roku, z mocą od l stycznia następnego roku. 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


