
UCHWAŁA NR XXXI/315/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu 
położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski) 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca   1990 r. o samorządzie   gminnym  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Pleszewskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się ulicę Famotu w Pleszewie znajdującą się na działce nr 2452/5 kategorii drogi gminnej 
z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania. 

§ 2. Położenie drogi gminnej pozbawionej kategorii i wyłączonej z użytkowania, o której mowa 
w §1 przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotowa droga została oznaczona  
w załączniku w postaci zakreskowanego prostokąta. 

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

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁT NR XXXI/315/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

Z DNIA 10 CZERWCA 2021 R.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym

do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej

do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi kategorii dokonuje się w trybie właściwym

do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych

jest zatem kompetencją Rady Miejskiej w Pleszewie. Z art. 10 ust. 3 ustawy

o drogach publicznych wynika także generalna zasada, że pozbawienie drogi publicznej kategorii

jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii. Wyjątek od tej

zasady stanowi jedynie wyłączenie drogi z użytkowania.

Potrzeba pozbawienia ulicy Famotu w Pleszewie kategorii drogi gminnej nr 639272P

poprzez wyłączenie jej z użytkowania wynika z faktu, że droga ta jest użytkowana przede

wszystkim przez osoby dojeżdżające do firmy FAMOT, tj. głównie przez jej pracowników

i kontrahentów. Jest to droga bez przejazdu i nie stanowi ciągu komunikacyjnego dla właścicieli

działek sąsiednich. Ponadto teren bezpośrednio sąsiadujący z przedmiotową drogą, tj. fragment

ulicy Fabrycznej, na którym mieściła się siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. został

sprzedany a w planach inwestycyjnych właściciela jest dalsza rozbudowa przedsiębiorstwa

FAMOT na nowo zakupionym terenie.

Pozbawienie przedmiotowej drogi statusu drogi publicznej i wyłączenie jej

z użytkowania zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Pleszewskiego uchwałą nr

LXXV/164/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Mając na uwadze powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i celowe.
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