
  UCHWAŁA  Nr VII/64/2011 
Rady  Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia  29 września 2011r. 
 
 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami) art.77a ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. Zmianami), Rada 
Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 
 
    § 1.  Zalicza się drogi w miejscowościach : Białobrzeg, Lisewo , Ruda Komorska a także 
drogę w obrębie geodezyjnym miasta Pyzdr  do kategorii dróg gminnych o znaczeniu 
publicznym. 
 
    § 2.  Ustala się przebieg  dróg gminnych wymienionych w § 1 w sposób następujący: 
 

1) droga przebiegająca na działkach nr 514, 64/1  obręb geodecyjny Białobrzeg, 
jednostka organizacyjna gmina Pyzdry , o długości 1890 metrów / przebieg określony 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, Białobrzeg wieś  przez mostek w łąki/, 

 
2) droga przebiegająca na działkach nr 556,565, 674 ,756 ,745 obręb geodezyjny Lisewo, 

jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości 3380 metrów/przebieg określony  
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały , Lisewo przez wał p.pow. do Tomic/, 

 
 
3) droga przebiegająca na działkach nr 584  obręb geodezyjny Ruda Komorska, 

jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości 1750 metrów /przebieg określony  
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, Ruda Komorska do Lisewa przy wale 
p.pow./, 

 
4) droga przebiegająca na działkach nr 257, 144/3, 144/2, 20/5, 15  obręb geodezyjny  

            Ruda Komorska ,  nr działki 2470/2 obreb geod. Tarnowa , jednostka organizacyjna   
            gmina Pyzdry, o długości  4400 metrów/ przebieg określony w załączniku nr 4, 5,6  
            do niniejszej uchwały, Ruda Komorska -   Pyzdry (przy wale p.pow., przez Modlicę,   
            łąki), 
 
    § 3.  Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi Pyzdr. 
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  

/-/ Elżbieta Kłossowska  


