
UCHWAŁA NR'tyjZ/ 2022 
ZARZĄDU POWIATU w Kielcach 
z dnia (\AflZ&S(V\}jQw 2022r 

dotycząca wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych 
położonych na terenie Miasta i Gminy Łagów. 

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym /t.j. Dz. U. z 21 lipca 2022 r., poz. 1526/ w związku 
z art. 7 ust. 1 i 2 oraz 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych /tj. Dz. U. z 12 sierpnia 2022 r., poz. 1693 ze zm./ uchwala się, co 
następuje: 

§i 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łagów w sprawie 
ustalenia przebiegu dla następujących dróg gminnych: 

1. drogi gminnej nr 338066T (ul. Spokojna) położonej w obrębie geodezyjnym 
0001 Łagów gm. Łagów przez zmianę jej przebiegu (od strony drogi 
powiatowej nr 1331T i drogi krajowej nr 74) oraz przez poszerzenie pasa 
drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 392/1, 392/3, 394/4, 394/6, 
394/8, 395/1, 396/1, 397/1, 398/5, 398/3, 429/3, 438/1, 438/2, 867/1, 867/2, 
2585/1, 2586/1, 2586/2, 2587/1, 2587/3. Nowy przebieg drogi gminnej 338066T 
(ul. Spokojna): od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej 1331T jest 
przedstawiony na załączniku nr 1 do uchwały. 

2. drogi gminnej nr 338070T położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Łagów 
gm. Łagów przez zmianę jej przebiegu od strony drogi gminnej nr 338066T. 
Nowy przebieg drogi gminnej 338066T (ul. Spokojna): od drogi krajowej nr 74 
do drogi powiatowej 1331T jest przedstawiony na załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 2  

Uchwałę przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów. 



§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kielcach. 

§4 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Członek Zarządu nadzorujący 
pracę Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 
Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 
Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 


