
UCHWAŁA NR XXXIV/236/2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 19 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Książ Wlkp. do kategorii drogi gminnej.

Na podstawie  art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co 
następuje:

§1. Drogę nr 4083P o przebiegu: Gogolewo - Książ Wlkp. położoną na terenie gminy 
Książ Wlkp. zalicza się do kategorii drogi gminnej zgodnie ze schematem stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Zaliczenie drogi o której mowa w §1 do kategorii drogi gminnej zostanie 
dokonane z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

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

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



                                                              Załącznik 
    do Uchwały Nr XXXIV/ 236/2009
     Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
     z dnia 14 września 2009 r.

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/ 236/ 2009  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 

2009r. 

Jako że droga powiatowa  nr 4083P Gogolewo - Książ Wlkp. położona na terenie 

gminy Książ Wlkp. spełnia warunki wymagane dla kategorii drogi gminnej określone w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.) winna otrzymać kategorię której przesłanki zgodnie z ustawą spełnia. 

Zasadnym wydaje  się,  aby droga ta została  zaliczona do kategorii  dróg gminnych, 

gdyż  jest  to  droga  o  znaczeniu  lokalnym  i  stanowi  uzupełniającą  sieć  dróg  służącą 

miejscowym potrzebom.

Droga nr 4083P Gogolewo - Książ Wlkp. posiada status drogi publicznej powiatowej, 

w związku z powyższym w celu zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i jednocześnie 

pozbawienia jej kategorii drogi powiatowej, mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach 

publicznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 

drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  19,  poz.  115  z  późn.  zm.)  uzyskano  opinie 

właściwego zarządu powiatu.

Mając powyższe na uwadze należy uznać podjęcie uchwały za zasadne. 

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak




