UCHWAŁA NR XLVIII/641/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 20 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu
Na

podstawie

art. 7 ust. 3 ustawy

z dnia

21 marca

1985 r.

o drogach

publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.
379 i 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/483/2013 Rady Miejskiej Inowrocawia z dnia 24 czerwca
2013 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2293), w zakresie przebiegu drogi gminnej nr
151476C ul. Bł. Jerzego Popiełuszki, w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przebieg drogi: początek - km 0+000 skrzyżowanie z drogą gminną nr
151246C ul. Grochową, koniec km 0+370 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3425C
ul. Wojska Polskiego, na gruntach oznaczonych ewidencyjnie: arkusz mapy 212,
działka nr 48/33 i 48/36, arkusz mapy 241, działki nr 3/7 i 3/40 oraz część działki nr
3/8. Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/641/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 października 2014 r.
Położenie i przebieg ul. Bł. Jerzego Popiełuszki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejącychdróg gminnychnastępuje w drodze uchwały rady gminy.
Nowelizacja uchwały nr XXXIV/483/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
24 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu, w zakresie zmiany przebiegu ul. Bł. Jerzego Popiełuszki wynika z konieczności
usunięcia powstałego błędu w ww. uchwale.
Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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