
UCHWAŁA Nr XX.187.2020 
RADY GMINY WILCZYN 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania działek drogowych 
położonych na terenie gminy Wilczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz  art. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) w związku z uchwałą Nr 131/2019  Zarządu Powiatu Konińskiego 
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia działek w gminie Wilczyn kategorii drogi 
gminnej, Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawić kategorii dróg gminnych oraz wyłączyć z użytkowania następujące działki drogowe: 

᠆ 10 o pow. 0,2400 ha, obręb Dębówiec, 

᠆ 51 o pow. 1,67 ha, obręb Gogolina, 

᠆ 59 o pow. 0,1000 ha, obręb Gogolina, 

᠆ 77 o pow. 0,3300 ha, obręb Gogolina, 

᠆ 136 o pow. 0,74 ha, obręb Gogolina, 

᠆ 172 o pow. 0,22 ha, obręb Gogolina, 

᠆ 90 o pow. 0,5600 ha, obręb Kaliska, 

᠆ 262 o pow. 0,5200 ha, obręb Kownaty, 

᠆ 91 o pow. 0,8200 ha, obręb Świętne, 

᠆ 70 o pow. 0,2700 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 84 o pow. 0,27 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 125 o pow. 0,1000 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 172 o pow. 0,5200 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 306/2 o pow. 0,36 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 415/1 o pow. 0,0700 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 499 o pow. 0,2400 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 804/2 o pow. 0,3621 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 815/2 o pow. 0,0337 ha, obręb Wilczyn, 

᠆ 45/2 o pow. 0,0100 ha, obręb Wilczogóra, 

᠆ 219 o pow. 0,1000 ha, obręb Wiśniewa, 

᠆ 220 o pow. 0,0300 ha, obręb Wiśniewa, 

᠆ 28/4 o pow. 0,39 ha, obręb Wtórek. 

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy. 

Id: 6D8C6E0C-D5B2-4454-A970-C7DB99C288DE. Podpisany Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Danuta Robak 
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Uzasadnienie

Działki drogowe zakwalifikowane w latach poprzednich do kategorii dróg gminnych należy obecnie
pozbawić kategorii dróg gminnych z uwagi na :

– podziały geodezyjne wykonane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w związku z regulacją stanów
prawnych nieruchomości zajętych pod poszerzenia przy drodze powiatowej w kierunku Zygmuntowa,

– w związku z wywłaszczeniem gruntów pod drogę powiatową w kierunku Kleczewa,

– w związku z koniecznością sprostowania błędnego numeru działki ewidencyjnej ozn. wcześniej nr
70 obręb Wilczyn, a powinno być nr ew. 79, obręb Wilczyn,

– w związku z zamianą części nieruchomości drogowych w Wilczynie,

– w związku z podziałem drogi nr ew. 262 obręb Kownaty, podział przeprowadziło Starostwo Powiatowe
w Koninie,

– w związku z aktualizacją numerów geodezyjnych działek drogowych, zmiany wprowadzał PODGiK
w Koninie /dotyczy działek nr ew. 499 obręb Wilczyn, 219 i 220 obręb Wiśniewa/,

– w związku z koniecznością sprostowania błędu dotyczącego działki nr ew. 28/4 obręb Wtórek, a powinno
być działka nr ew. 28/4 obręb Wtórek-Parcele,

– wykreślenie działki drogowej nr ew. 91 położonej obręb Świętne, którą Starostwo Powiatowe kwalifikuje
do dróg powiatowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za uzasadnione.
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