Projekt
z dnia 21 września 2021 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków

UCHWAŁA NR 0007. . 2021
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.), Rada Miejska w Tuliszkowie po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Tureckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 roku do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę powiatową nr 4546P ulica
Jana Pawła II w Tuliszkowie o długości 0,573 km położoną na działkach o numerze ewidencyjnym
2808 i 2797/2 w miejscowości Tuliszków dla której Sąd Rejonowy w Turku – V Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00029394/6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Wielkopolskiego.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 0007. .2021 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.) zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej następuje w drodze
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.
Uchwałą nr 562/2021 z dnia 09.09.2021r., Zarząd Powiatu Tureckiego zaopiniował pozytywnie
zaliczenie drogi powiatowej nr 4546P ulica Jana Pawła II w Tuliszkowie o długości 0,573 km położonej na
działkach o numerze ewidencyjnym 2808 i 2797/2 w miejscowości Tuliszków do kategorii droga gminnej.
Droga nr 4546P ulica Jana Pawła II w Tuliszkowie, pełni funkcję drogi lokalnej i stanowi uzupełnienie
sieci dróg służących miejscowym potrzebom.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
Krzysztof Roman
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