
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Rada Miasta 
Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej ul. Agnieszki Osieckiej, drogę o znaczeniu lokalnym                          
tj. położoną na terenie działek nr 5/36, 5/18, 4/1 ark. 191, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg 
w Gnieźnie.

§ 2. Ustala się przebieg drogi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta 
Gniezna.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Gniezna

z dnia....................2019 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone
do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Droga, której przebieg i lokalizacja zostały określone na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do
uchwały spełnia wymogi określone w ww. przepisie tj.:

- ma znaczenie lokalne,

- stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,

- nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych.

Dodatkowo droga stanowi własność Miasta Gniezna.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych
następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego – postanowieniem nr PZD.DT.4107.6/18 z dnia 3 grudnia 2018 roku
– pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc zasadne.
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