
ZARZĄDZENIE NR  77/2012 

Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

z dnia   28 listopada 2012 roku 

w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 

na terenie województwa zachodniopomorskiego 

 

Działając na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr 12/99 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie nadanie statutu, w oparciu o który działa  i § 10 ust. 1 pkt 1 

Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Województwa w Koszalinie 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 102/2010 Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Województwa 

w Koszalinie z dnia 24 listopada 2010 r. oraz na podstawie uchwały Nr 731/08 Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pełnomocnictwa do nadania drogom 

powiatowym i gminnym oraz do prowadzenia rejestrów numerów nadanych tym drogom 

 

zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

W związku ze zmianami w wykazach dróg powiatowych i gminnych związanymi z ich przebiegiem 

oraz zaliczeniem, bądź pozbawieniem kategorii tych dróg dokonanymi przez poszczególne Zarządy 

Powiatów i Rady Gmin nadaje się numery drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

§ 2 

 Wykazy dróg powiatowych z nadanymi aktualnymi numerami stanowią załączniki do niniejszego 

zarządzenia:  

1. powiat grodzki Koszalin – załącznik nr 19, 
 

§ 3 

 Wykazy dróg gminnych z nadanymi aktualnymi numerami stanowią załączniki do niniejszego 

zarządzenia:  

1. powiat gryfiński – miasto i gmina Cedynia, gmina Stare Czarnowo;  
2. powiat kołobrzeski – gmina Dygowo, gmina Kołobrzeg, miasto Kołobrzeg, gmina Ustronie 

Morskie; 
3. powiat koszaliński – gmina Mielno; 
4. powiat łobeski – miasto i gmina Dobra; 
5. powiat policki – gmina Kołbaskowo, gmina Nowe Warpno; 
6. powiat sławieński – gmina Darłowo, gmina Postomino, miasto Sławno; 
7. powiat stargardzki – gmina Kobylanka, gmina Marianowo, gmina Stargard; 
8. powiat świdwiński – miasto i gmina Połczyn-Zdrój; 
9. powiat wałecki – miasto Wałcz; 
10. powiat grodzki Koszalin – miasto Koszalin; 
11. powiat grodzki Szczecin – miasto Szczecin; 
12. powiat grodzki Świnoujście – miasto Świnoujście. 

 



 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania jednostki. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


