
 

 

UCHWAŁA NR XII/56/2019 

RADY GMINY SIEDLEC 

z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Siedlec  

do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. 

zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 2068 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi: 

a) oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 242, oraz 231 stanowiący pas drogowy drogi wewnętrznej 

w sołectwie Kiełpiny – przebieg drogi oznaczony w załączniku nr 1; 

b) oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 360/1 stanowiący pas drogowy drogi wewnętrznej 

w sołectwie Tuchorza – przebieg drogi oznaczony w załączniku nr 2; 

c) oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 118/2, 426, 358 stanowiący pas drogowy drogi wewnętrznej 

w sołectwie Tuchorza i działka nr 1 stanowiąca pas drogowy drogi wewnętrznej w sołectwie Stara Tuchorza 

– przebieg drogi oznaczony w załączniku nr 3; 

d) oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 659 i 102 stanowiący pas drogowy drogi wewnętrznej 

w sołectwie Tuchorza – przebieg drogi oznaczony w załączniku nr 4; 

e) oznaczone w ewidencji gruntów jako działka 374/3 stanowiąca pas drogowy drogi wewnętrznej w sołectwie 

Belęcin – przebieg drogi oznaczony w załączniku nr 5. 

2. Szczegółowy przebieg dróg, o których mowa w ust. 1 określają mapki stanowiące załączniki nr1-5 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Kaźmierczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 7865
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