
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/185/2017 

RADY POWIATU W NIDZICY 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), oraz art. 6a ust. 3 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się przebieg drogi powiatowej na terenie powiatu Nidzickiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę „granica pow. – Frąknowo – Rączki – Załuski – Litwinki”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nidzickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodnicząca Rady 

Elżbieta Góralska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 3102



 

Uzasadnienie 

W związku z Uchwałą nr XVII/408/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 maja 

2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 

190021N oraz 190022N) na terenie Gminy Nidzica w/w odcinek drogi stał się drogą kategorii powiatowej 

(zgodnie z art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U.  z 2016r., 

poz. 1440 z późn. zm.). W związku z tym należy uregulować przebieg nowej drogi powiatowej i nadać jej 

nazwę. Zgodnie z zasadami ustalania przebiegu dróg publicznych ciągi dróg ustala się z kierunku 

północnego w kierunku południowym i z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim. W przypadku 

nowo przejętej drogi ustala się jej przebieg (nazwę) w następujący sposób – „gr. pow. – Frąknowo – Rączki 

– Załuski – Litwinki”. Nadanie nowej nazwy drodze przejętej zgodnie z w/w Uchwałą Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynika z tego iż nazwa umieszczona w uchwale Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „droga wojewódzka bez numeru (byłe drogi gminne nr 

190020N, 190021N, 190022N)” jest dla użytkowników dróg nieczytelna. Zaproponowana nazwa „gr. pow. 

– Frąknowo – Rączki – Załuski – Litwinki” jednoznacznie określa faktyczny przebieg nowej drogi 

powiatowej i jest czytelna dla użytkowników dróg. 

Termin wprowadzenia zmiany nazwy drogi podyktowany jest tym iż zarządca drogi zobligowany jest 

również do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w celu 

nadania nowego numeru nowej drodze powiatowej. Po podjęciu Uchwały Rady Powiatu o uregulowaniu 

przebiegu nowej drogi powiatowej oraz o nadaniu jej nowej nazwy, zarządca drogi uzyska nowy numer 

drogi na ciąg drogi o nazwie „gr. pow. – Frąknowo – Rączki – Załuski – Litwinki” a nie „droga 

wojewódzka bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 190021N, 190022N)”. 

Sporz. J. Dłuski 
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