
UCHWAŁA NR LXXXVI/224/2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu 
siemiatyckiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 920) oraz art. 10 ust. 2, w zw. z art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Opiniuje się pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii następujących dróg powiatowych na terenie 
powiatu siemiatyckiego: 

᠆ drogi powiatowej nr 1751B, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 196, 195/2, 40/7, 40/9, 22/2, 
24/5, 193 – położone w obrębie geodezyjnym Choroszczewo, 124 – położona w obrębie geodezyjnym 
Wałki, 50 – położona w obrębie geodezyjnym Lubiejki, o długości 3,604 km (od km 0+005 do km 3+609), 

᠆ drogi powiatowej nr 1752B, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 42/5, 43/10 27/3 – położone 
w obrębie geodezyjnym Choroszczewo, 139/2, 44/6, 45/1, 51/6 – położone w obrębie geodezyjnym Wałki, 
o długości 1,880 km (od km 0+005 do km 1+885), 

᠆ drogi powiatowej nr 1756B, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 98, 203/2 – położone w obrębie 
geodezyjnym Pokaniewo-Kolonia, 216, 342, 343, 347/1, 385/1, 417/2, 437/1, 433/1, 367/1, 399/1, 386/1, 
396/1, 422/4, 423/3, 423/5, 420/1, 387/1, 390/1, 424/1, 391/3, 410/1, 411/1, 415/1, 413/1,419/1, 393/1, 
395/1, 397/1, 391/5, 434/3, 434/5, 435/1, 436/1, 546/1, 438/1, 414/1, 392/1 – położone w obrębie 
geodezyjnym Pokaniewo, o długości 5,849 km (od km 3+428 do km 9+277), 

᠆ drogi powiatowej nr 2098B, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 172/1 – położona w obrębie 
geodezyjnym Głęboczek, 246 – położona w obrębie geodezyjnym Leśniki, 229 – położona w obrębie 
geodezyjnym Głody, o długości 2,000 km (od km 0+004 do km 2+004), 

᠆ część drogi powiatowej nr 1728B, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 594/2, 594/3, 750/4, 751 – 
położone w obrębie geodezyjnym Granne, 192/1 – położona w obrębie geodezyjnym Kruzy, 174/1 – 
położona w obrębie geodezyjnym Głęboczek, 238/1 – położona w obrębie geodezyjnym Leśniki, 71/2, 
391/3, 393 – położone w obrębie geodezyjnym Kobyla, 566, 569/1, 567, 560/14, 522/3 – położone w obrębie 
geodezyjnym Pełch, o długości 7,900 km (od km 15+647 do km 23+547), celem zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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