
UCHWAŁA NR XIV/141/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
25 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i art.10 ust.3 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 460z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, 
który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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            Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/141/2015
                                                                                                               Rady Miejskiej w Swarzędzu
                                                                                                               z dnia 29.09.2015 r.

ul. Zamkowa w Swarzędzu
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ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu
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ul. Kościuszki i ul. Dworcowa w Swarzędzu
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ul. Piaski w Swarzędzu
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UZASADNIENIE

W załączniku do uchwały nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia

2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych omyłkowo wskazano

przebieg dróg - ulic Zamkowej i Kwaśniewskiego w Swarzędzu, który jest niezgodny ze

stanem faktycznym. Zmiana treści załącznika jest konieczna w celu jednoznacznego

określenia rzeczywistego przebiegu i długości dróg zaliczanych do kategorii dróg

gminnych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni

uzasadnione.
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