
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/192/2017 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wronki, 

odcinków dróg o numerach: 1336P, 1897P, 1896P, 1895P, 1898P oraz części dawnej drogi wojewódzkiej 

nr 149, o łącznej długości 11869 m. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 10 ust. 5c w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Pozbawia się kategorii dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy Wronki, następujących 

odcinków dróg powiatowych: 

1) drogę powiatową nr 1336P Wieleń – Rzecin, od granicy powiatu szamotulskiego do Rzecina (skrzyżowanie 

z drogą wojewódzką nr 149), o długości 383 m; 

2) drogę powiatową nr 1897P – ul. Powstańców Wlkp., w mieście Wronki, od ul. Poznańskiej do  

ul. Sierakowskiej, o długości 746 m; 

3) drogę powiatową nr 1896P – ul. Klasztorna w mieście Wronki, od ul. Zwycięzców do ul. Mickiewicza, 

o długości 66 m; 

4) drogę powiatową nr 1895P – ul. Mickiewicza w mieście Wronki, od ul. Rzecznej do granicy miasta 

Wronki, o długości 2315 m; 

5) drogę powiatową nr 1898P – ul. Nowa w mieście Wronki, od ul. Nowowiejskiej do ul. Powstańców Wlkp., 

o długości 497 m; 

6) drogę powiatową – droga bez numeru (część dawnej drogi wojewódzkiej nr 149 – odcinek od skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 150 do przejazdu kolejowego linii kolejowej Poznań – Szczecin) – o długości 

7862 m, 

zgodnie z załącznikami mapowymi o numerach 1 do 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady 

(-) Maria Przybylska 
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