PROJEKT
Druk nr 524

UCHWAŁA Nr .../2017
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia ... ... 2017r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 6296P.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala,
co następuje:
§1
Od dnia 1 stycznia 2018 roku ustala się przebieg istniejącej drogi powiatowej nr 6296P
w następujący sposób:
ulica: Gronowska, Wilkowicka na odcinku od Rondo Gronowo do granicy miasta Leszno
w kierunku m. Maryszewice
§2
Przebieg drogi określonej w § 1 przedstawiony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../2017
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia ... ... 2017r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 6296P.

Realizując art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych naleŜy
dokonać zaliczenia znajdujących się na terenie gminy – miasto Leszno na prawach powiatu drogi
nie posiadającej swojej klasyfikacji do kategorii dróg powiatowych.
Potrzeba ta jest skutkiem przebudowania ulicy Wilkowickiej i wybudowania nowego
odcinka drogi w kierunku drogi ekspresowej nr S5, droga ta stanie się głównym połączeniem
dróg wylotowych z miasta Leszno i naleŜy uznać ją w całości jako droga powiatowa nr 6296P.
W rezultacie jest to element porządkowania procesu zarządzania drogami publicznymi na
terenie miasta Leszna.
Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje
w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) gmin, na obszarze których przebiega droga (w przypadku miasta na prawach powiatu
jakim jest miasto Leszno opinie nie są wymagane). Mając na uwadze konieczność dopełnienia
tej Ŝe procedury przekłada się Radzie Miejskie Leszna przygotowany projekt uchwały.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

