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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1693 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi (ulice) w mieście Pleszew: 

1) odcinek ul. Sienkiewicza od ulicy Rynek do ulicy Malińskiej zlokalizowany na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 860/4, 860/5, 934 (obręb miasto Pleszew); 

2) odcinek ul. Kaliskiej od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego zlokalizowany 
na działce o numerze ewidencyjnym: 1059/1 (obręb miasto Pleszew); 

3) odcinek ul. Poznańskiej od ulicy Rynek do ulicy Bogusza zlokalizowany 
na działce o numerze ewidencyjnym: 767 (obręb miasto Pleszew). 

§ 2. Przebieg dróg wymienionych w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia .................... 2022 r.
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr ............. Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ............ września 2022 r. 

 

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, iż Rada Gminy po zaciągnięciu opinii Zarządu 

Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. 

Drogami gminnymi są drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, a stanowiące 

uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Takimi drogami są: ul. Sienkiewicza,                  

ul. Poznańska i ul. Kaliska w Pleszewie. Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwałą nr CXXIV/279/2022 z dnia 

19 września 2022 r. zaopiniował pozytywnie propozycję nadania kategorii dróg gminnych przedmiotowym 

drogom. 

 Wyżej wymienione drogi wraz z infrastrukturą w postaci ścieżek rowerowych i chodników znajdują 

się w ścisłym centrum Pleszewa. Stanwią bezpośredni dostęp do ulicy Rynek a tym samym do siedziby 

władz miejskich, tj. Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Są one ważnym instrumentem w programowaniu 

obecnego i perspektywicznego rozwoju systemu transportowego dla miasta i gminy, a ich celem jest 

zapewnienie mieszkańcom dostępu do szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, zgodnie z wdrażaną ideą 

miasta kompaktowego. Ponadto drogi te znajdują się w obrębie funkcjonowania takich obiektów jak: Dom 

Kultury, Biblioteka Publiczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy targowisko miejskie. 

 Przejmowane drogi służą w większej mierze mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew a wraz                    

z postępującym rozwojem społeczno - ekonomicznym straciły w ich rozumieniu charakter dróg 

powiatowych i stały się elementem strefy miejskiej. 

 Zarząd Powiatu Pleszewskiego rozumiejąc powyższe przesłanki pozbawił w/w drogi w uzgodnieniu 

z uprawnionymi organami, kategorii dróg powiatowych. 

 W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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