UCHWAŁA NR ………………….
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia ....... 2006 roku

w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Pleszewie.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.)
Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Pleszewie obejmującej
działki nr: 2456 o pow. 0,2097 ha, zapisaną w KW 256, 2452/5 o pow. 0,2198ha,
zapisaną w KW 17282, 2457 o pow. 0,0063ha, zapisaną w KW 1744 i 2458 o pow.
0,0044ha, zapisaną w KW 14099, zgodnie z załącznikiem.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia .......... 2006 roku

Wnioskiem z dnia 3 .08.2005 roku Famot Pleszew SA wystąpił do Burmistrza Miasta i
Gminy w Pleszewie o zatwierdzenie podziału działki nr 2452/4, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, której Famot SA jest wieczystym użytkownikiem. Podział ten został
zatwierdzony decyzją nr GGR 7430/P/28/05 z dnia 08.09.2005 roku.
W wyniku podziału część działki została przeznaczona pod drogę publiczną
(przedłużenie ul. Fabrycznej) i jako taka na podstawie art. 98 ust 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku stała się własnością gminy, z dniem w którym decyzja podziałowa
stała się ostateczna.
Zmiana przebiegu ul. Fabrycznej związana jest bezpośrednio z rozbudową Famotu, a
jednocześnie daje możliwość wykonania oddzielnego dojazdu do Stacji Diagnostycznej
zlokalizowanej na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Zgodnie z zaleceniami Transportowego Dozoru Technicznego, Przedsiębiorstwo
Komunalne musi do 2007 roku poprawić warunki ruchu pojazdów do i ze stacji.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

