
UCHWAŁA NR LII/434/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2478P 
od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik 

w miejscowości Mieczewo, do kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15 ustawy z   dnia 8   marca 1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 7 ust.  2  i 3, 
w  związku z   art.  10  ust.  2  i  ust.  3  ustawy z  dnia 21  marca 1985  r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595 i 1005), po uzyskaniu 
opinii Zarządu Powiatu w   Poznaniu, Rada Miejska w   Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi powiatowej 
nr 2478P, od DW 431  w  miejscowości  Mieczewo do granicy z  gminą Kórnik 
w miejscowości Mieczewo, o długości 0,967 km. 

§ 2. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, oznaczone są 
na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 3. Nadanie kategorii drogi gminnej dla odcinka drogi powiatowej nr 2478P, 
o  którym mowa w   §  1, następuje z  mocą od dnia 1  stycznia 2022 r. 
pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi powiatowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

 Przewodnicząca Rady 
 

Małgorzata Kaptur 
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Załącznik do uchwały Nr LII/434/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Droga powiatowa nr 2478P Mieczewo – Radzewo zlokalizowana na terenie 
gminy Kórnik i  gminy Mosina, o  łącznej długości 3,493  km, nie  spełnia 
wymogów dla drogi powiatowej określonych w  art.  6a ust. 1  ustawy z  dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1005 i 1376). 
Stanowi ona uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, 
nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin 
i  siedzib gmin między sobą. Długość odcinka drogi powiatowej zaliczanej  
do kategorii dróg gminnych wynosi na terenie gminy Mosina 0,967 km. Pozostały 
odcinek, tj. 2,526   km, znajduje się na terenie gminy Kórnik. Zgodnie 
z  art.  7  ust.  2 oraz z  art.  10  ust.  2  i  ust.  3  ustawy z   dnia 21  marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1005 i 1376), zaliczenie 
drogi powiatowej nr 2478P Mieczewo – Radzewo na odcinku  
od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w miejscowości 
Mieczewo, o długości 0,967 km, do kategorii drogi gminnej, następuje w drodze 
uchwały Rady Miejskiej w  Mosinie w  porozumieniu z  zarządem powiatu,  
po zasięgnięciu opinii i   pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi 
powiatowej. W związku z tym stosowna uchwała zostanie podjęta przez Zarząd 
Powiatu w Poznaniu. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej 
do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od 1 stycznia 
następnego roku. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej 
w Mosinie jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 
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