
UCHWAŁA NR XXXV/325/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
ich przebiegu 

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54) 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 2020 r. poz. 713 i 1378) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, 
uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/271/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 767), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w §18: 
a) w ust. 1 wyrazy „drogę bez nazwy - nowa droga” zastępuje się wyrazami 

„ul. Towarową”, 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się przebieg drogi: początek - km 0+000 droga powiatowa nr 2518C 
ul. Karola Marcinkowskiego, koniec - w osi drogi km 0+837, na gruntach oznaczonych 
ewidencyjnie jako działka nr 6/1 (obręb 1, arkusz 46) oraz działki nr 1/1 i 2/2 (obręb 4, 
arkusz 482). Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik 
nr 18 do uchwały.”; 

2) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 

Id: DBC3ABEC-D7D0-45A5-9CC7-466A9EAA7AC5. Podpisany Strona 1 z 3



Załącznik do uchwały Nr XXXV/325/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Położenie i przebieg ul. Towarowej, zaliczanej do kategorii dróg gminnych 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/325/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych -
ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Zmiana przebiegu drogi dotyczy nowego numeru działki gruntowej powstałej 
w wyniku podziału nieruchomości, zlokalizowanej w ciągu drogi - ul. Towarowej. 

Projekt uchwały został doręczony Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego do 
zaopiniowania w dniu 10 lutego br. W ustawowym terminie wyznaczonym zgodnie z art. 7a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, właściwy organ nie przedłożył 
opinii. Zatem, na podstawie art. 7a ust. 2 tejże ustawy, uznaje się, że projekt uzyskał 
akceptację. 

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). 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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