
 
Uchwała Nr XXX/196/09 

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 26 października 2009r. 

 
 
 
 
W sprawie: wyraŜenia opinii o celowości budowy drogi gminnej nr 544524P 
 na terenie m. Śniaty, będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych,  
 
 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / jednolity tekst. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r./ z późniejszymi zmianami, 
uchwala się, co następuje: 
 
 

§§§   111   
   
WyraŜa się pozytywną opinię o celowości realizacji budowy drogi gminnej nr 544524P na 
terenie m. Śniaty:  
 
- ul. Ratajczaka, na odcinku 0,770 km,  będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych, 
określonej geodezyjnie jako dz.: nr 251, 317, 241 i efektywności projektowanego 
przedsięwzięcia oraz pozyskania na jej dofinansowanie środków finansowych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 
 

§§§   222      `̀̀   
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§§§   333   
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                    
  Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
         /Stanisław Marciniak/ 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXX/196/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 października 2009r. 
 

 
  
Droga gminna nr 544524P w m. Śniaty - ul. Ratajczaka na odcinku 0,770 km określona 
geodezyjnie jako dz. nr: 251, 317, 241 jest drogą o nawierzchni gruntowej. 
 
Projektuje się budowę w/w drogi na odcinku 0,770 km z istniejącej nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię asfaltową. 
 
Wymieniona droga jest drogą dojazdową do gruntów rolnych, uŜytkowana przy realizacji 
zadań związanych z produkcją rolną, na której planuje się zmianę obecnej nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnię asfaltową. W okresie wiosennym i jesiennym przy duŜych 
opadach deszczu droga jest podmokła i trudno przejezdna. Realizacja zadania przyczyni się 
do ograniczenia utrudnień związanych z dojazdem ciągników i maszyn rolniczych do gruntów 
rolnych.  
 
Na planowany zakres budowy drogi zastała opracowana dokumentacja techniczna, oraz 
wydana decyzja pozwolenie na budowę Nr AB. 7351-626/08 z 19 listopada 2008r. Starosty 
Grodziskiego. 
 
Samorząd Miasta i Gminy Wielichowo zabezpieczy w swoim budŜecie na 2010r. środki 
finansowe na realizację wymienionego zadania. 
 
Realizacja budowy wymienionej drogi jest zasadna i zgodna z przepisami ustawy z dnia  
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. / tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 121, 
poz. 1266/ z późniejszymi zmianami. 


