
UCHWAŁA NR 527/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.1) i art. 7 ust. 2 ustawy                       

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.2) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej, drogę położoną                     

w miejscowości Czarnowo na działkach nr 274/1 i 178 oraz drogi na działkach nr 155/6                       

i 167/6 w Toporzysku i części działki nr 241/8 w m. Czarnowo. 

 

§ 2. Wykaz dróg, o których mowa w § 1, został określony w załączniku                               

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.  Przebieg dróg, o których mowa w § 1, został określony na mapie stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 4. Uchwałę przekazuje się Wójtowi Gminy Złejwsi Wielkiej. 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

  

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały  w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U.  z 2021 r., poz. 1005 i  poz. 1595, z 

2022 r. poz. 32, M.P. z 2021 r. poz. 876. 

 



    

 

 

         Załącznik  nr 1  

         do Uchwały  Nr 527/2022 

         Zarządu Powiatu Toruńskiego 

         z dnia 23.02.2022 r.  

 

 

 

WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH 

 

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi Długość 

drogi w 

metrach 

1 Czarnowo dz. nr 274/1, 178 od dz. nr 3271/1 do drogi gminnej 

nr 100125C 

837 

2 Toporzysko ul. Kolejowa i Czarnowo 

część dz. nr 241/8 

Od drogi gminnej 100129C do 

ulicy Orzechowej w Czarnowie 

3800 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr   527 /2022
Zarządu Powiatu Toruńskiego 
z dnia23.02. 2022r.


