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UCHWAŁA NR XXIV/175/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470, 471,1087), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tureckiego Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę zlokalizowaną w miejscowości Kawęczyn opisaną 
w załączniku Nr 1, poz. 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Szczegółowe położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 przedstawia mapa 
stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/175/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 10 września 2020 r. 

WYKAZ 

DRÓG GMINY KAWĘCZYN ZALICZANYCH 

DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH 

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi Obręb 
geodezyjny 

Nr 
ewid. 

działki 

Długość 
drogi  
w m 

1. Kawęczyn 
Zosinów 

Od drogi powiatowej 4494 P –Kawęczyn 
Zosinów – do drogi powiatowej nr 4491P  

Kawęczyn  405 200 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/175/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 10 września 2020 r. 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/175/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 

poz. 470, 471) 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. 

 Droga wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, której przebieg pokazano na załączniku 

nr 2 spełnia wymogi określone w wyszczególnionym na wstępie przepisie prawa tj: ma znaczenie lokalne, 

stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz nie jest zaliczona do innej kategorii 

dróg publicznych. Droga wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowi własność Gminy 

Kawęczyn. 

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wymieniona w załączniki nr 1 do 

uchwały droga została ujęta jako droga publiczna. Przedmiotowa droga ma pełnić funkcję drogi gminnej i 

obsługiwać ruch lokalny, co usprawni komunikację na terenie Gminy Kawęczyn.   

 Mając na uwadze rozwój urbanistyczny części Gminy Kawęczyn zaliczenie przedmiotowego 

odcinka drogi do kategorii dróg gminnych uznaje się za uzasadnione.  

 Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470, 

471) Gmina Kawęczyn wystąpiła do Zarządu Powiatu Tureckiego z wnioskami w sprawie zaopiniowania 

przedmiotowych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych. 


