
UCHWAŁA NR 446/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1-3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022r. 
poz. 559 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Rada Gminy Przemęt uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym stanowiącą własność Gminy Przemęt 
działka ewidencyjna nr 710/6  w miejscowości Kaszczor ul. Akacjowa. 

§ 2. Szczegółowy przebieg drogi gminnej wymienionej w § 1 jest określony na mapie, stanowiącej załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 446/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 29 listopada 2022 r.
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Uzasadnienie 

Do Uchwały nr 446/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: zaliczenia drogi 
do kategorii dróg gminnych. 

Zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1693 t.j.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 
a stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i stanowiące własność Gminy Przemęt, 
Rada Gminy Przemęt, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu w Wolsztynie, pismo nr 
ID.7110.11.2022 z dnia 26.10.2022 r.  zalicza drogę przebiegającą po działce ewidencyjnej nr 710/6 
w miejscowości Kaszczor do kategorii dróg gminnych. 

Uznanie tej drogi jako drogi gminnej stwarza możliwości korzystania z przepisów ustawy o drogach 
publicznych – prowadzenia oznakowania pionowego i poziomego, prowadzenia nadzoru przewidzianego dla 
dróg publicznych oraz wprowadzenia numeracji tj. 572550P 
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