Uchwała Nr XXXII/259/2018
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Gostyńskiego, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie gminy Poniec,
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 określają
załączniki graficzne do niniejszej uchwały od nr 2 do 7.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

uzasadnienie
Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.
Dz.U.2017 poz. 2222) 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.
Niniejsza uchwała dotyczy dróg usytuowanych na gruntach stanowiących własność
Gminy Poniec, położonych w miejscowościach Poniec i Janiszewo. Są to ulice: Kasztanowa,
Dębowa, Akacjowa, Lipowa i dz. nr 534 obręb geodezyjny Poniec, dz. nr ewid. 498, 516 oraz
cz. dz. 499 obręb geodezyjny Janiszewo, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały, których przebieg zaznaczono na mapach stanowiących załączniki od nr
2 do numeru 7. Drogi te spełniają wymogi określone w/cyt. przepisem prawa, to jest: − mają
znaczenie lokalne, − stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom −
nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych.
Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Urząd
Miejski w Poniecu wystąpił do Zarządu Powiatu Gostyńskiego z wnioskiem o zaopiniowanie
wykazu dróg przewidzianych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych. W ustawowym
terminie Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska, wobec tego traktuje się wniosek jako
zaopiniowany pozytywnie.
Przewidziane w ustawie o drogach publicznych zaliczenie dróg do jednej z kategorii
dróg publicznych, dotyczy zarówno dróg już wybudowanych tj. już stanowiących budowle
w rozumieniu prawa budowlanego, jak i dróg dopiero przewidzianych do urządzania
w planach zagospodarowania przestrzennego. Drogi proponowane do zaliczenia do dróg
publicznych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowią tereny
komunikacji publicznej – droga gminna dojazdowa.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

