
UCHWAŁA  Nr XVI/148/16  

Rady  Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia  29 września 2016r. 
 

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 2016r., poz.446) art.10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala  co następuje: 

 

§ 1.1. Po pozbawieniu niżej wymienionych dróg kategorii dróg powiatowych zalicza się drogi 

w obrębie geodezyjnym  m. Pyzdry do kategorii dróg gminnych i określa się ich przebieg. 

2. Ustala się przebieg dróg gminnych w sposób następujący:  

1)  droga /ulica 3 Maja/ przebiegająca  na działkach  nr  968, 1023/2, 891, 1023/1, 843 obręb 

geodezyjny m. Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  410 metrów 

(przebieg w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały), 

2) droga /ulica Kaliska – od ulicy 3 Maja do ulicy Spółdzielców/ przebiegająca na działce nr 

1054/1 obręb  geodezyjny m. Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  190 

metrów (przebieg w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały), 

3)  droga /ulica Kilińskiego/ przebiegająca na działkach nr 1464,746/1, 746/2 obręb  

geodezyjny m. Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  750 metrów 

(przebieg w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), 

4) droga /ulica Kościuszki/ przebiegająca na działce nr 1098 obręb  geodezyjny m. Pyzdry 

jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  325 metrów (przebieg w załączniku nr 4 

do niniejszej uchwały), 

5)  droga /ulica 11 Listopada/ przebiegająca na działkach nr 796, 834, 908, 950 obręb  

geodezyjny m. Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  340 metrów 

(przebieg w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały), 

6)  droga /ulica H. Sienkiewicza / przebiegająca na działkach nr 940, 915, 822 obręb  

geodezyjny m. Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości 285 metrów 

(przebieg w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały), 

7)  droga /ulica Poznańska  / przebiegająca na działkach nr 813, 927 obręb  geodezyjny m. 

Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  149 metrów (przebieg w 

załączniku nr 7 do niniejszej uchwały), 

8)  droga /ulica Zamkowa / przebiegająca na działce nr  1090/2 obręb  geodezyjny m. Pyzdry 

jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości  95metrów (przebieg w załączniku nr 8 do 

niniejszej uchwały), 



9) droga /Plac Sikorskiego / przebiegająca na działkach nr 812/2, 814/3 obręb  geodezyjny m. 

Pyzdry jednostka organizacyjna gmina Pyzdry, o długości 255 metrów (przebieg w 

załączniku nr 9 do niniejszej uchwały). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do 

UCHWAŁY  nr XVI/148/16  

Rady  Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia  29.09. 2016r. 

 

 

Stosownie do treści art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych i ich przebiegu. Uchwała Rady 

gminy w sprawie  zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych i ich przebiegu ma charakter 

aktu ogólnego i jest zaliczana do przepisów gminnych. Załącznik graficzny stanowiący 

załącznik nr 1- 9 niniejszej uchwały przedstawia przebieg dróg w stosunku, do której 

rozpoczęto postępowanie mające na celu zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych. 

Stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, uzyskano 

pozytywną opinię Zarządu Powiatu we Wrześni. 

Wobec powyższego, podjęcie uchwały pozwoli uzupełnić sieć dróg gminnych służących 

miejscowym potrzebom. 



 


