
Uchwała Nr VI/71/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 lutego 2019 r. 
 
 
 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków 

dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068) uchwala się co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinki dróg, których przebieg określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 

    Przewodniczący 
            Rady Miasta Kalisza 

            /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr VI/71/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego  

2019 r. 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych  

nowo wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej  
Dobrzec-Zachód 

 
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika ze znaczenia przedmiotowych odcinków 
dróg w układzie komunikacyjnym Miasta Kalisza oraz roli jaką pełnią  
dla społeczeństwa i do jakich obiektów prowadzą. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest również zasadne ze względu na zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów terenami w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód  
dla których ważne jest lokalizowanie inwestycji na terenach mających dostęp do drogi 
publicznej. 
 
 

           Prezydent 
                  Miasta Kalisza 

               /…/ 
Krystian Kinastowski 



OPINIA 
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 28 lutego 2019 r. 
 
 
 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków 

dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód 
 
 
Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7a ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068) wyraża 
pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo 
wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód. 
 
 
Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo 
wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód wynika  
ze znaczenia przedmiotowych odcinków dróg w układzie komunikacyjnym Miasta 
Kalisza oraz roli jaką pełnią dla społeczeństwa i do jakich obiektów prowadzą. 
 
Podjęcie uchwały jest również zasadne ze względu na zainteresowanie potencjalnych 
inwestorów terenami w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód dla których ważne jest 
lokalizowanie inwestycji na terenach mających dostęp do drogi publicznej. 
  
 

Prezydent 
       Miasta Kalisza 

    /…/ 
Krystian Kinastowski 

 



Załącznik 
do uchwały Nr VI/71/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
nowo wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kalisza 
                                                                         /…/ dr inż. Janusz Pęcherz 

 


