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UCHWAŁA NR V/23 /2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1586, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 
327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, 
nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, nr 23, poz. 136, nr 192, poz. 1381, z 2008 
r., nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, nr 227, poz.1505, z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101, nr 86, poz. 720, nr 168, poz. 
1323 z 2010 r. nr 106, poz. 675, nr 152, poz. 1018) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu pozytywwnej opinii Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zalicza się drogi polożone we wsi 
Wełnica, gmina Gniezno, zapisane w ewidencji gruntów jako działki nr 82/9 o powierzchni 0,1328 ha, 82/15 
o powierzchni 0,1676 ha oraz 82/20 o powierzchni 0,0899 ha do kategorii dróg gminnych. 

§ 2. Ustalić przebieg dróg gminnych, o ktorych mowa w § 1oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

Wójt Gminy Gniezno wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego stosownie do postanowień art. 
7 ust. 1, w związkuz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21.03.1995 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 
115 z późn. zm.) o zaopiniowanie propozycji zaliczenia dróg położonych w Wełnicy, gmina Gniezno stanowiących 
działki gruntu oznaczone geodezyjnie jako działki nr 82/9, 82/15 oraz 82/20 do kategorii dróg gminnych. 
Postanowieniem PZD/DT 5420/45/10 z dnia 9.11.2010 r.Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wydał pozytywną opinię 
co do zaliczenia wyżej opisanych nieruchomości stanowiących faktycznie od kilku lat drogi do kategorii dróg 
gminnych. Z przedmiotowego postanowienia jednoznacznie wynika, że zaistniały wszystkie przesłanki 
w rzoumieniu ustawy o drogach publicznych o zaliczeniu wyżej opisanych nieruchomości drogowych do kategorii 
dróg gminnych. W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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