
UCHWAŁA NR XIV/110/15
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 29 października 2015 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
460 zm. poz. 774 i 870), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną na terenie 
gminy Trzcianka, drogę Smolarnia - Straduń – przebieg: od drogi 
powiatowej nr 1317P w miejscowości Smolarnia do drogi powiatowej nr 
1316P w miejscowości Straduń, jak w załączniku nr 1 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.
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PRZEBIEG DROGI SMOLARNIA - STRADUŃ

206

89

114

DZIAŁKI NR:

206 (obręb geodezyjny Straduń)
89, 114 (obręb geodezyjny Smolarnia)

Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/15

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 29 października 2015 r.
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Uzasadnienie

do 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 2015 r., poz. 460), aby drogi mogły stać się
drogami publicznymi konieczne jest podjęcie uchwały przez radę gminy
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, po
wcześniejszym zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.

Uchwałą z dnia 15 października 2015 r. Zarząd Powiatu
Czarnkowsko – Trzcianeckiego zaopiniował pozytywnie wniosek
dotyczący zaliczenia wymienionej w projekcie uchwały drogi do
kategorii dróg gminnych.

Przyjęcie przez Radę Miejską Trzcianki uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na doprowadzenie
do stanu zgodnego z wymogami przepisów ustawy o drogach
publicznych części publicznych dróg gminnych na terenie Trzcianki.
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