
UCHWAŁA NR XXIII/196/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostrowskiego, Rada 
Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na terenie Gminy 
Odolanów, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Lokalizację oraz przebieg dróg, wymieniony w § 1, zawierają załączniki graficzne  nr 2,3,4,5 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

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

DO ZALICZENIA DO SIECI DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH 

GMINY I MIASTA ODOLANÓW  

 

Lp.                 Nazwa i przebieg drogi Nr działki Uwagi  

1. 

Tarchały Wielkie - Przygrody 

- ciąg drogi: od drogi powiatowej nr 5323P 

Tarchały Wielkie -Topola Wielka - Janków 

Przygodzki - Przygodzice  (ul. Szkolna w 

Tarchałach Wielkich)  do drogi wojewódzkiej nr 

445 Ostrów Wlkp.- Odolanów.  

125,753,787/1, 

787/4,   obręb  

Tarchały Wielkie 
 

2. 

Raczyce - Boników 

- ciąg drogi od drogi powiatowej nr 5328 P 

Uciechów –Raczyce -Odolanów (ul. Odolanowska 

w Raczycach)  do drogi powiatowej nr 5335P 

Odolanów-Boników- Granowiec - Sośnie - Cieszyn. 

752,775, obręb       

 Raczyce 

1331,1332,1406,  

1377,1378, 1388, 

1389, 1409, 1410, 

1413, 1312, 

obręb Boników 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/196/16
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r.
poz. 460 ze zm.) 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.

Przedmiotowe drogi ujęte w zał. nr 1 do uchwały są drogami ogólnodostępnymi, spełniają wymogi
dotyczące dróg publicznych i z tych względów zachodzi potrzeba zakwalifikowania tych dróg do kategorii
dróg gminnych.

Zakwalifikowanie przedmiotowych dróg do dróg gminnych pozwoli wstrzymać procedurę likwidacji
przez PKP PLK S.A. przejazdów kolejowych, które usytuowane są na terenach dróg nie będących drogami
gminnymi.

Zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg gminnych pozwoli na uporządkowanie statusu prawnego tych dróg
oraz umożliwi nadanie drogom numeracji wymaganej przy podejmowaniu inwestycji. Ponadto
zalegalizowanie i uporządkowanie statusu przedmiotowego ciągu dróg stwarza możliwość ubiegania się
o środki pomocowe z Unii Europejskiej, pozwoli na uporządkowanie spraw dotyczących wydawania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasach drogowych, a także ujęcie
tych dróg w systemie ewidencyjnym i sprawozdawczym.
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