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UCHWAŁA NR XLIV/278/2010 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: pozbawienia drogi powiatowej nr 2723P (Opalenica – Grodzisk Wlkp.) na odcinku od km 7
+ 045 do km 9+710 (ul. Bukowska), tj. na długości 2665 mb w Powiecie Grodziskim kategorii drogi
powiatowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.
1592 ze zmianami) oraz art. 6a ust. 1 i 2 i art. 10
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U.
Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:
§1. Pozbawia się kategorii „drogi powiatowej”
drogę nr 2723P (Opalenica – Grodzisk Wlkp.) na
odcinku od km 7 + 045 do km 9+710 (ul. Bukowska), tj. na długości 2665 mb na terenie Gminy
Grodzisk Wielkopolski.

drogi gminnej, z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.
§3. Przekazanie drogi nastąpi po podpisaniu protokołu przez Zarząd Powiatu i Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Mariusz Zgaiński

§2. Pozbawienie kategorii drogi, o której mowa w
§1 nastąpi pod warunkiem jej zaliczenia do kategorii
2741

UCHWAŁA NR XLIV/279/2010 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: pozbawienia ulicy powiatowej nr 3598P (ul. 3-go Maja) w Powiecie Grodziskim kategorii
drogi powiatowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.
1592 ze zmianami) oraz art. 6a ust. 1 i 2 i art. 10
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U.
Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:
§1. Pozbawia się kategorii „drogi powiatowej”
ulicę nr 3598P (3-go Maja) w mieście Grodzisk
Wielkopolski.
§2. Pozbawienie kategorii drogi, o której mowa w
§1 nastąpi pod warunkiem jej zaliczenia do kategorii
drogi gminnej, z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.

§3. Przekazanie drogi nastąpi po podpisaniu protokołu przez Zarząd Powiatu i Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Mariusz Zgaiński

