
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/194/2012 

RADY GMINY W LIPNIE 

z dnia 26 października 2012 r. 

w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym niezaliczonych do innych kategorii, do kategorii dróg 

gminnych .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001 r  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Leszczyńskiego Rada Gminy Lipno uchwala :  

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 

kategorii , położone w obrębie miejscowości Wilkowice:  

1. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 61, 127/2 – ul. Polna o przebiegu od torów kolejowych do 

ulicy Magazynowej przecinając drogę powiatową nr 4770P- ul. Mórkowską nadając jej nr 712884P  

2. drogę wewnętrzną - działka o nr geodezyjnym 41/53,40,41/7-8,37 - ul. Okrężna o przebiegu od drogi 

powiatowej nr 4771P ul. Dworcowej do Parku i torów kolejowych nadając jej nr 712885P,  

3. drogę wewnętrzną - działka nr geodezyjny 118/15-16, 118/28, 120, 121, 118/34 - ul. Magazynowa 

o przebiegu od drogi powiatowej nr 4771P ul. Dworcowej do końca drogi nadając jej nr 712886P,  

4. drogę wewnętrzną - działka nr geodezyjny 827, 727,661 – ul. Usługowa o przebiegu od drogi 

powiatowej nr 4771 P ul. Dworcowej do ulicy Mórkowskiej przecinając tę drogę i dalej do torów kolejowych 

nadając jej nr 712887P,  

5. drogę wewnętrzną - działka nr geodezyjny 635,462,461/1-2,194 – ul. Szkolna o przebiegu od dworca 

PKP przez drogę gminną nr 712850P - ul. Lipowa do granicy gminy Święciechowa nadając jej nr 712888P,  

6. drogę wewnętrzną - działka nr geodezyjny 554, 524/2, 555/4,832 - ul. Graniczna o przebiegu od torów 

kolejowych przez drogi gminną ul. Lipową do granicy gminy Święciechowa nadając jej nr 712889P,  

7. drogę wewnętrzną - działka nr geodezyjny 515/22,515/16,515/6,515/52- ul. Cukrowa o przebiegu od 

drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa do końca drogi nadając jej nr 712890P,  

8. drogę wewnętrzną – działka nr ewidencyjny 531/25,533/13,533/32 – Os. Słoneczne o przebiegu od drogi 

gminnej nr 712850P ul. Lipowa do końca drogi nadając jej nr 712891P,  

9. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 533/5,533/3,533/43 – ul. Wschodnia o przebiegu od drogi 

gminnej nr 712850P ul. Lipowej do końca drogi nadając jej nr 712892P  

10. drogę wewnętrzną– działka nr geodezyjny 497/18,497/49,497/30 ,497/25 – ul. Pszenna o przebiegu od 

drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowej do końca drogi nadając jej nr 712893P,  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 listopada 2012 r.

Poz. 5271



11. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 595/20 – ul. Kwiatowa o przebiegu od drogi gminnej nr 

712851P ul. Boczna do końca ulicy i drogę – działka nr geodezyjny 588/15 – ul. Ogrodowa o przebiegu od 

drogi gminnej nr 712851P ul. Boczna do końca ulicy nadając jej nr 712894P,  

12. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 585/1 – ul. Różana o przebiegu od drogi gminnej nr 

712851P ul. Boczna do końca ulicy i drogę – działka nr geodezyjny 593/6 – ul. Konwaliowa o przebiegu od 

drogi gminnej nr 712851P ul. Boczna do końca ulicy nadając jej nr 712895P,  

13. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 592/38 – ul. Rabatowa o przebiegu od drogi gminnej nr 

712851P ul. Boczna do końca drogi nadając jej nr 712896P,  

14. drogę wewnętrzną– działka nr geodezyjny 613 – ul. Działkowa o przebiegu od drogi gminnej nr 

712850P ul. Lipowej do końca drogi nadając jej nr 712897P,  

15. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 468/6,479/1 - ul. Modrzewiowa i działka nr geodezyjny 

497/2, 467/2 - ul. Klonowa o przebiegu od drogi ul. Szkolnej nadając jej nr 712898P,  

16. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 91/2 – ul. Szybowników o przebiegu od drogi powiatowej nr 

nr 4770 P ul. Mórkowskiej do końca drogi nadając jej nr 712899P,  

17. drogę wewnętrzną – działka nr geodezyjny 94/22 – ul. Rolna o przebiegu od drogi powiatowej nr 4770P 

ul. Mórkowskiej do końca drogi nadając jej nr 712900P,  

18. drogę wewnętrzną– działka nr geodezyjny 114 – ul. Ogrodowa w m. Lipno o przebiegu od ul. Okrężnej 

do ul. Powstańców Wlkp. - drogi powiatowej nr 4769P - nadając jej nr 712858P.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Lipno 

(-) Czesław Fedyk 
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