
UCHWAŁA NR XXXV/335/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 marca 2017 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 
(Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.0.1440), 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 01.04.2017r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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        Załącznik do Uchwały Nr XXXV/335/2017
                                                                                                Rady Miejskiej w Swarzędzu
                                                                                                z dnia 28.03.2017 r.

L.p. Nr drogi
powiatowej

Nazwa ulicy Odcinek od…do… Długość
[m]

1 2407P ul. Cieszkowskiego granica miasta – ul. Cmentarna 1171

ul. Cieszkowskiego ul. Cmentarna – ul. Grudzińskiego 320

ul. Cieszkowskiego ul. Grudzińskiego – ul. Wrzesińska 378

ul. Polna 300

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

3 2435P ul. Cmentarna 650

4 2503P ul. Wrzesińska ul. Rynek – ul. Polna 400

ul. Wrzesińska ul. Polna – granica miasta 532

ul. Wrzesińska m. Jasin na odcinku: granica miasta
Swarzędz – skrzyżowanie

z ul. Łowęcińską (DP 2436P)

697

5 2504P ul. Jesionowa 319

ul. św. Marcina 692

ul. Grudzińskiego 530

ul. Grudzińskiego ul. Cieszkowskiego – granica miasta 615

6 2506P ul. Strzelecka granica miasta – ul. Jesionowa 1660

ul. Strzelecka ul. Jesionowa – ul. św. Marcina 41

ul. Strzelecka ul. św. Marcina – ul. Piaski 310

7 Dawna droga
wojewódzka

nr 433

ul. Polna
ul. Średzka
ul. Kórnicka

1485

SUMA 10 581
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UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015r., na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu w Poznaniu oraz

Rady Miejskiej w Swarzędzu, zawarte zostało pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gmina

Swarzędz porozumienie w sprawie powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi w

granicach administracyjnych miasta Swarzędza.

Z dniem 16 lutego 2016r. na podstawie Uchwały nr XIV/398/16 Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej

na terenie powiatu poznańskiego odcinków dróg wojewódzkich zwiększyła się ilość oraz długość

dróg powiatowych, w tym dróg na terenie miasta Swarzędz - dawna droga wojewódzka nr 433.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie stosownego aneksu do tego

porozumienia w zakresie zaktualizowania wykazu dróg objętych porozumieniem -

załącznik nr 1 do porozumienia. Podstawą jego zawarcia jest dokonanie stosownych zmian 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 zmienionej uchwałą nr

XVI/167/2015 z dnia 24 listopada 2015r.

Zmiany w tym zakresie ujęte zostały w Uchwale Nr XVI/212/2016 Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu

zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta zmienionej uchwałą nr

XI/130/V/2015 z dnia 28 października 2015r., w której długość przeznaczonego do powierzenia

odcinka nowej drogi powiatowej określono, jako 1430m.

Jednakże z uwagi na wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

aktualizację ewidencji dróg powiatowych w zakresie zewidencjonowania nowych dróg

powiatowych (dawnych dróg wojewódzkich) w tym odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 433,

doprecyzowana została jej długość na terenie miasta Swarzędz, która wynosi 1485m.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu jest uzasadnione.
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