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UcHwAŁA NR va44D01l
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnta 30 muca20l I r.

w sprawie za|iczenia dróg do kategorii dróg grninnych w granicach okr€ś|onych na załączniku graficznym
do niniejszej uchwaĘ

. - Na.podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samotządzie gmimym (Dz.IJ ' z2O01 r.
Nr l42,  poz.  |59I 'Dz.U.  z2002r.Nr 23,poz.22O;Nr 62,  poz.558; Nr l  13,  poz.  984;Ń |5 i ,  poz.  |27 |;Nr 2|4,
!9r: l!06; Dz.U. 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. r568;Dz.u. z 2004r. Ni 1of, poz. to55;i.tr t to, poz. tzo:,
Nr 167, poz' |759l'Dz.U. z 2005r. Nr |7f, poz. 1441; Nr l75, poz. |457iDz.lJ. z 2ó06r. Nr lź, poz. l28: Nr l8l,poz. 1337;Dz.U. zf007r.Nr 48, poz. 327; Nr l38, poz' 974; Nr |73,poz. |218;Dz.U. z 2008r.Ń 180, poz. l11l;
Nr 223' poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 4Z0, Nr 157, poz' |24i; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. l42,Ńr 28 poz.
146' Nr lo6, poz' 675, Nr 40, poz.230; Dz.tJ. zzoll:. Nr 21, poz.l13) oraz art. 7 ust. f ,tstivry z dnia 2l marca
l985r. o drogach publicznych (DZ.IJ, z20o7r. Nr l9 poz' 115 ,bz.U. z2007r.Nr 23 poz. 136; Ńr l92, poz. l38l;
Dz.U. z 2008r. Nr 54, poz.326;Nr 2|8, poz. l39l,Nr227,poz. I505;Dz'U. z 2009r. Nr l9,poz. l00;Ńr 19, poz.
fOtj-Nr -S-0, _191. 720, Nr 168, poz. 1.3f3; Dz.U. z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018; Nr 225, poz. ti66.;
Dz.U. z2011Nr 5, poz.13.), Rada Miejska uchwala co następuje:

. $ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ob szat oznaczony geoderyjnie nr dz.66l5 w m.SuchatÓwka o pow.
0,0127 ha, KW 329701 .

. .$.2. Granicę obszaru przsznaczonego do zalięzenia do kategorii dróg gminnych określa załącznik graticzny doniniejszej uchwaty.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

-- .$ a..Uclwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódfwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Przedmiotowy obszar stanowi uzupełnienie sieci drogowej, od wielu latjest wykorzyst1.wany jako drogą ponadto
są.siednia Ęałka uzyska dostęp do drogi publicznej' W zwią7ku z tyn konieczne jest urigulowńe iytuacji
rzoczy\łlist€j poprznz zalliczertte tego obszaru do kategorii dróg gninnych. Zatząd, Powiatu-Inowrocławikiego
uchwałą nr 22lf01l z dnia 09 lutego 2011r. wyraził porytywną opinię w sprawie za|iczerua obszaru do kategoiii
dróg gminnych'
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Załącznik do UchwĄ Nr W44l201l

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

ZaĄcznlk głaflcmy do uchwaĘ Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr W /2011 z dnia 30 marca 2011r.
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