
DRUK NR 828 

Projekt 

UCHWAŁA NR ….. 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………... 2022 roku 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022  poz. 559 ze zm.)  

w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 

2022  poz. 1693 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zalicza się drogę  o przebiegu wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

do kategorii drogi gminnej.  

§ 2. 

Zalicza się drogę o przebiegu wyszczególnionym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

do kategorii drogi gminnej. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. 

§ 4. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Opiniował radca prawny: 

R. Szatkowski 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001768
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia………….. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Nowo wybudowane drogi wymienione w załącznikach do uchwały stanowiły część 

inwestycji pn. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie  

w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”. W 2021 r. Uchwałą Rady Miasta Konina 

ustalono nowy przebieg drogi powiatowej nr 6052P, która stanowiła główny element 

ww. inwestycji. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Wielkopolskim, realizowaną 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wszystkie nowo wybudowane drogi, 

łącznie z dojazdowymi, muszą zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg 

publicznych. 

Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do 

innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom 

z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 

 


