
UCHWAŁA NR XVI/167/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 
2015r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem 

publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych 
miasta Swarzędza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz art. 10 ust. 3 i art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie 
przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami 
powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza 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 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/167/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 24 listopada 2015 r.

L.p.
Nr drogi 

powiatowej Nazwa ulicy Odcinek od…do… Długość [m]
ul. 

Cieszkowskiego granica miasta – ul. Cmentarna 1171

ul. 
Cieszkowskiego ul. Cmentarna – ul. Grudzińskiego 320

ul. 
Cieszkowskiego ul. Grudzińskiego – ul. Wrzesińska 378

1
2407P

ul. Polna
 

300

2 2410P ul. Średzka ul. Rabowicka – granica miasta 481

3 2435P Cmentarna
 

650

ul. Wrzesińska ul. Rynek – ul. Polna 400
ul. Wrzesińska ul. Polna – granica miasta 532

4 2503P
ul. Wrzesińska m. Jasin na odcinku: granica miasta Swarzędz – 

skrzyżowanie z  ul.  Łowęcińską (DP 2436P) 697

ul. Jesionowa
 

319

ul. św. Marcina
 

692

ul. Grudzińskiego
 

530

5 2504P

ul. Grudzińskiego ul. Cieszkowskiego – granica miasta 615
ul. Strzelecka granica miasta – ul. Jesionowa 1660
ul. Strzelecka ul. Jesionowa – ul. św. Marcina 416 2506P
ul. Strzelecka ul. św. Marcina – ul. Piaski 310

SUMA 9096
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UZASADNIENIE

W miesiącach sierpniu i wrześniu 2015r. Rada Powiatu w Poznaniu i Rada Miejska

w Swarzędzu podjęły uchwały dotyczące pozbawienia odcinków dróg powiatowych na

terenie miasta Swarzędza dotychczasowej kategorii i ich zaliczenia do kategorii dróg

gminnych z dniem 01.01.2016r.

Z uwagi na zmianę kategorii tych odcinków na kategorię dróg gminnych z dniem

01.01.2016r. konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie ich wykreślenia z załącznika nr

1 do uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015r. w

sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem

publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta

Swarzędza zawierającego wykaz dróg przekazywanych do zarządzania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu jest w pełni

uzasadnione.
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