
 

 

UCHWAŁA NR XIII/93/2019 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione dotychczasowej kategorii drogi powiatowej 

nr 4804P (ul. J. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. T. Kościuszki) w m. Rydzyna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 7 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018r., poz. 2086 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, Rada 

Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych pozbawionej dotychczasowej kategorii drogę powiatową  

nr 4804P (ul. J.Poniatowskiego) w m. Rydzyna, w skład której wchodzą nieruchomości położone w obrębie 

Rydzyna oznaczone jako działki o nr ewid.: 62/4, 62/3, 62/6, 62/14, 63, 64, 64/2, 95/4, część działki nr 

ewidencyjny 169/2. 

2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych pozbawionej dotychczasowej kategorii drogę powiatową  

nr 4805P (ul. T. Kościuszki) w m. Rydzyna, w skład której wchodzą nieruchomości położone w obrębie 

Rydzyna oznaczone jako działki o nr ewid.: 118/2, 118/1, 403, 390/2, 392/5, 392/3, 398/1. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1 oznaczone jest na załączniku graficznym 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Zaliczenie pozbawionych dotychczasowej kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 

następuje z mocą od 01 stycznia 2020r. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny 

(-) Roman Skiba 
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