
UCHWAŁA NR XXXI/196/17
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zaliczenia odcinków drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie i drogi 
wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814 z późn. zm.1)) oraz na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się niżej wymienione odcinki dróg wojewódzkich na terenie powiatu świeckiego do kategorii 
dróg

powiatowych:

1) Odcinek drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie na odcinku od km 0+000 tj. 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 240 Chojnice – Tuchola – Bysław – Świecie do km 25 + 725 do 
miejscowości Laskowice - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 272,

2) Odcinek drogi wojewódzkiej nr 239 na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego o dł. Ok. 720 m 
na terenie miasta Świecia,

3) Droga wojewódzka nr 238 Osie – Warlubie od km 0+000 (m. Osie) do km 19+232 (m. Warlubie).

§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 1920, 1948, z 2017 r. poz. 191, 1089.

Podpisany Strona 1 z 1



Podpisany Strona 1 z 1



Uzasadnienie

Zmiana kategorii dotyczy dróg wojewódzkich nr 239 i 238 w tym zaliczenia tych odcinków do kategorii
dróg powiatowych i jest częścią regulacji pomiędzy kategoriami dróg publicznych na terenie powiatu
świeckiego realizowanej pomiędzy Powiatem Świeckim a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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