
 

Uchwała Nr 293.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 8 listopada 2018r. 
        

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

wewnętrznej w miejscowości Piotrówka oznaczonej jako działka nr 5077/5.    

 

   

  Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z  2018 r, poz. 995), w związku z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych   (Dz. U. z 2017r, poz. 2222)  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z przesłanym projektem uchwały  Rady Gminy Trzcinica  opiniuje się pozytywnie 

zaliczenie do  kategorii drogi gminnej nieruchomości położonej w miejscowości Piotrówka 

oznaczonej  rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 5077/5 o pow.0,3400ha.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisy członków zarządu Powiatu Kępińskiego : 

 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski          /-/ 

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany                              /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska           /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski                   /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak                        /-/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     U z a s a d n i e n i e 

Do uchwały Nr 294.V.2018 

  z dnia 8 listopada 2018r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

wewnętrznej w miejscowości Piotrówka oznaczonej jako działka nr 5077/5 

 

 

Rada Gminy Trzcinica pismem nr RO-I.0711.10.2018 z dnia 9.10.2018 r.  wystąpiła 

do Zarządu Powiatu Kępińskiego o wydanie opinii w zakresie zakwalifikowania drogi 

wewnętrznej w miejscowości Piotrówka oznaczonej jako działka nr 5077/5 do kategorii drogi 

gminnej.  W dniu 30.10.2018 roku przy piśmie nr GKM-III.7226.55.2018 Wójt Gminy 

Trzcinica w uzupełnieniu do w/w pisma przesłał projekt uchwały Rady Gminy Trzcinica w 

sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w/w nieruchomości.   

  Do pisma dołączony został wyrys z mapy sytuacyjno wysokościowej oraz decyzja 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.10.2018 roku, nr SN-VI.7532.1.441.2018.7 

stwierdzająca nabycie z mocy samego prawa nieruchomości położonej w Piotrówce, gm. 

Trzcinica  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5077/5 o pow. 0,3400ha zapisanej 

w księdze wieczystej nr KZ1E/00059908/5.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do 

dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą się  sieć dróg służących miejscowym potrzebom.   

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że w/w droga ma znaczenie 

lokalne. Pojęcie  „ lokalne ” nawiązuje do lokalnych wspólnot samorządowych tworzonych 

przez mieszkańców gmin. Takie znaczenie mają drogi umożliwiające przemieszczanie się 

między poszczególnymi miejscowościami w granicach gminy lub powiatu.  

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

       /-/ WITOLD JANKOWSKI 

 

 

 

 


