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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi, od ronda w ciqgu ul. Okrqinej w kierunku
terenéw przemyslowych po poiudniowej stronie ul. Okrqinej w Gliwicach do kategorii drég publicznych

- gminnych oraz ustalenia jego przebiegu

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§ 1. Zaliczyé do kategorii drég gminnych nowo vvybudowany odcinek drogi, od ronda w ciqgu ul. Okr¢Znejk.w lerunku terenéw przemys1owych po po1udniowej stronie ul. Okre;Znej wGliwicach, zlokalizowany na
dzialkach wskazanych w za1qczniku nr 1 do niniejszej uchwa1y.

§2. Ustalié przebieg drogi, 0 ktérej mowa w§ 1, zgodnie zza1qcznikiem graficznym nr 2 do niniejszej
uchwa1y.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwa1a podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa $1qskiego.

§5. Uchwa1§1 wchodzi wzycie po up1ywie 14-tu dni od dnia og1oszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Za1qcznik Nr 1 do uchwa1y Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Obrqb Numer dzialki Powierzchnia {ha} Numer ksiqgi wieczyste]

Nowe Gliwice 260/13 0,1455 GL1 G/001 39307/2

Nowe Gliwice 261/5 0,0599 GL1G/00139306/5

Nowe Gliwice 260/3 0,0665 GLIG/00139305/8

Nowe Gliwice 260/11 0,0177 GLIG/00139302/7

Nowe Gliwice 261/3 0,1010 GL1G/00139305/8

Nowe Gliwice 486/5 0,2202 GLIG/00102371/3
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Zalqczmk Nr 2 do uchwaly Nr
Rady Mlasta Gllwlce
z dn1a 2021 r

Wojewodziwo slqskle
Powlut m Ghwlce
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Uzasadnienie

Odcinek drogi stanowiqcy zgodnie z niniejszq uchwa1a} przedmiot zaliczenia do kategorii drog publicznych
gminnych stanowi drogeg, dla ktorej zostala wydana decyzja 0 zezwoleniu na realizacje; inwestycji drogowej
(ZRID) nr 4/2018 z dnia 16.02.2018 r. Zaliczenie jej do kategorii we w1aéciwym txybie wynikajqcym z Ustawy
odrogach publicznych, jest dzia1aniem koniecznym do podjocia wkonsekwencji wybudowania ioddania
do eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi.

Podjc-;cie uchwa1y w takim ksztaicie jest zasadne i spelnia wszystkie wymogi okreélone przepisami prawa.
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