Uchwała Nr XXVI/243/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XVI/148/16 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 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r, poz.1875), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U z 2016r, poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. W ust.2 §1 uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XVI/148/16z dnia 29 września 2016r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu dokonuje się
następujących zmian:
1) w pkt 2 przebiegająca na działce nr 1054/1 skreśla się i wpisuje przebiegająca na
działce nr 1054/6 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w pkt 3 po słowach przebiegająca na działkach nr 1464, 746/1 dodaje się 812/5
zgodnie z załącznikiem nr 2, skreśla się wyrażenie o długości 750 m

i wpisuje o

długości 830 m,
3) w pkt 5 po słowach przebiegająca na działkach nr 796,834, 908, 950 dodaje się 1033
zgodnie z załącznikiem nr 1, skreśla się wyrażenie o długości 340 m i wpisuje o
długości 400 m,
4) w pkt 6 po słowach przebiegająca na działkach nr 940, 915, 822 dodaje się 1043
zgodnie z załącznikiem nr 1, skreśla się wyrażenie o długości 285 m i wpisuje o
długości 345 m,
5) w pkt. 9 skreśla się numery 812/2, 814/3 i wpisuje

812/4, 812/6 zgodnie z

załącznikiem nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3. Uchwała wchodzi

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1785) do właściwości Rady Gminy należy

podejmowanie uchwał w sprawie zaliczania lub pozbawiania dróg kategorii dróg gminnych
i ich przebiegu. Uchwała Rady gminy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i jej przebieg ma charakter aktu ogólnego i jest zaliczana do przepisów gminnych. W
uchwale nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach wyszczególniono i zaliczono drogi
przejęte
w drodze porozumienia ze starostwem powiatowym we Wrześni. Natomiast po tym okresie
w wyniku podziałów geodezyjnych działek dróg / ulica Plac Sikorskiego i ulica Kaliska
zostały zmienione numery działek. Drogi / ulice H. Sienkiewicza, 11 Listopada, Kilińskiego
numery działek wyszczególnione w niniejszej uchwale zostały pominięte. Stosownie do art.
10

ust.

1

i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, podjęcie uchwały pozwoli
poprawić sieć dróg gminnych służących do ruchu miejskiego jak również podjęcie działań w
celu uregulowania prawa własności nieruchomości położonych na terenie m. Pyzdry.

