
PROJEKT

UCHWAŁA  NR  .....................
RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI

z dnia .............................

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318,  z 2014 
r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz.  260,  poz.  843,  z 2014 r.  poz.  1543),  po 
zasięgnięciu  opinii  Zarządu  Powiatu  Czarnkowosko  –  Trzcianeckiego,  Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

§1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi położone na 
terenie miasta Trzcianka:

1/ osiedle  Artura  Grottgera –  od  skrzyżowania  z  ulicą  Koszykową  do 
skrzyżowania z ulicą Artura Grottgera, jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2/ ulica  Artura  Grottgera –  od  skrzyżowania  z  ulicami  Marii 
Konopnickiej,  Stanisława  Władysława  Reymonta,  ks.  Piotra  Skargi  do 
skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  nr  178  (ulica  27  Stycznia),  jak  w 
załączniku nr 2 do uchwały;

3/ ulica Boczna – od skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą do skrzyżowania 
z ulicą Marii Konopnickiej, jak w załączniku nr 3 do uchwały;

4/ ulica Elizy  Orzeszkowej –  od skrzyżowania z  ulicą  Wita  Stwosza  do 
skrzyżowania  z  ulicą  Fryderyka  Chopina,  jak  w  załączniku  nr  4  do 
uchwały;

5/ ulica Fryderyka Chopina – od skrzyżowania z ulicą Artura Grottgera do 
skrzyżowania z placem Pocztowym, jak w załączniku nr 5 do uchwały;

6/ ulica  Koszykowa  –  od  skrzyżowania  z  ulicą  Piotra  Skargi  do 
skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  nr  178  (ulica  27  Stycznia),  jak  w 
załączniku nr 6 do uchwały;

7/ ulica Marii Konopnickiej – od skrzyżowania z ulicami ks. Piotra Skargi, 
Artura  Grottgera,  Stanisława  Władysława  Reymonta  do  drogi 
wojewódzkiej nr 180 (ulica Stefana Żeromskiego), jak w załączniku nr 7 
do uchwały;

8/ ulica Moniuszki – od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z 
ulicą Koszykową, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

9/ ulica  Joachima  Lelewela –  od  skrzyżowania  ulic   Rzemieślniczej, 
Stanisława Poniatowskiego, osiedla Joachima Lelewela do skrzyżowania 



z drogą powiatową nr 1315 P (ulica Gorzowska), jak w załączniku nr 9 do 
uchwały;

10/ ulica Parkowa – od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do drogi 
wojewódzkiej  nr  178  (ulica  27  Stycznia),  jak  w  załączniku  nr  10  do 
uchwały;

11/ ulica  ks.  Piotra  Skargi –  od  restauracji  „Łabędź”  do skrzyżowania  z 
ulicami  Stanisława  Władysława  Reymonta,  Artura  Grottgera,  Marii 
Konopnickiej, jak w załączniku nr 11 do uchwały;

12/ plac Pocztowy –  od skrzyżowania  z  drogą wojewódzką  nr  180 (ulica 
Żeromskiego), do skrzyżowania z rondem Solidarności, jak w załączniku 
nr 12 do uchwały;

13/ ulica  Rzemieślnicza –  od  skrzyżowania  ulic  Stanisława  Władysława 
Reymonta,  Dąbrówki  do  skrzyżowania  z  ulicami  Joachima  Lelewela, 
Stanisława Poniatowskiego, jak w załączniku nr 13 do uchwały;

14/ ulica Spokojna – od skrzyżowania z placem Pocztowym do ulicy Koziej 
oraz do drogi wojewódzkiej nr 180 (ulica 27 Stycznia), jak w załączniku 
nr 14 do uchwały;

15/ ulica Stanisława Władysława Reymonta – od skrzyżowania z ulicami 
Rzemieślniczą i Dąbrówki do skrzyżowania z ulicami ks. Piotra Skargi, 
Marii  Konopnickiej  i  Artura  Grottgera,  jak  w  załączniku  nr  15  do 
uchwały;

16/ ulica Wita Stwosza – od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do 
skrzyżowania z placem Pocztowym, jak w załączniku nr 16 do uchwały;

17/ ulica  Rzemieślnicza  –  Żwirowa  –  od  skrzyżowania  z  ulicą 
Rzemieślniczą  do  skrzyżowania  z  ulicą  Marii  Konopnickiej,  jak  w 
załączniku nr 17 do uchwały;

18/ ulica  Kozia –  od ulicy  Chopina  do drogi  wojewódzkiej  nr  180 (ulica 
27 Stycznia), jak w załączniku nr 18 do uchwały;

19/ ulica Wieleńska  - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 180 (ulica 
Juliana Fałata), do zjazdu na wysypisko śmieci, jak w załączniku nr 19 do 
uchwały;

20/ ulica  Joachima  Lelewela –  od  skrzyżowania  z  ulicą  Zielną  do 
skrzyżowania z ulicami Rzemieślniczą, Stanisława Poniatowskiego, jak w 
załączniku nr 20 do uchwały;

21/ osiedle Modrzewiowe – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327P 
(ulica  Łomnicka),  oraz  od  skrzyżowania  z  ulicą  Ogrodową  do  ulicy 
Kwiatowa Droga, jak w załączniku nr 21 do uchwały;

22/ osiedle  Modrzewiowe -  ulica  Kwiatowa Droga –  od  skrzyżowania  z 
drogą powiatową nr 1327P (ulica Łomnicka),  do skrzyżowania z ulicą 
Ogrodową, jak w załączniku nr 22 do uchwały;



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu

Zgodnie  z  art.  7  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach 

publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), aby drogi mogły stać się drogami 

publicznymi  konieczne  jest  podjęcie  uchwały  przez  radę  gminy  w  sprawie 

zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych,  po  wcześniejszym zasięgnięciu 

opinii zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego wyraził 

opinię pozytywną w ww. sprawie. 

Pismem  z  dnia  14  lutego  2014  r.  Zarząd  Powiatu  Czarnkowsko  – 

Trzcianeckiego  zaopiniował  pozytywnie  wniosek  dotyczący  zaliczenia  dróg 

wymienionych w załączniku, do kategorii dróg gminnych.

Przyjęcie  przez  Radę Miejską  Trzcianki  uchwały  w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych pozwoli na doprowadzenie do stanu zgodnego 

z wymogami przepisów ustawy o drogach publicznych części publicznych dróg 

gminnych na terenie Trzcianki. 


