
UCHWAŁA NR XLIX/331/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 660068P o numerze ewidencyjnym działki 
670/14 obręb 0002 Turek B poprzez wyłączenie jej z użytkowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.2022. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 - 3 w związku z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Tureckiego, Rada Miejska Turku uchwala co następuje: 

§ 1.  
Pozbawia się kategorii drogi gminnej nr 660068 P – część ulicy Polnej, stanowiącej działkę o numerze 

ewidencyjnym 670/14, położoną w obrębie 0002 Turek B, poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 2.  
Przebieg drogi, o której mowa w §1  przedstawiony jest w załączniku graficznym do uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr XLIX/331/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 660068P o numerze ewidencyjnym działki 

670/14 obręb 0002 Turek B poprzez wyłączenie jej z użytkowania  
Dnia 17 czerwca 1987 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Koninie  podjęła uchwałę nr 137, na 
mocy której ulica Polna w Turku została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich. Wyłączenie 
części drogi publicznej - ulicy Polnej (działka nr ewid. 670/14 obręb 0002 Turek B) z użytkowania 
oraz pozbawienia tego fragmentu kategorii drogi publicznej wynika z zamiaru powiększenia 
sąsiednich nieruchomości, stanowiących zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXIX/311/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 września 
2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku 
w rejonie Osiedla Wyzwolenia,  zmienionym uchwałą  Nr XXV/2012/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 
17 listopada 2016 roku  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Turku pn. „Osiedle Wyzwolenia II” – tereny oznaczone  symbolem 13 MW/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. 
Na odcinku ul. Polnej stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 670/14 obręb 0002 Turek B 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości budowy, przebudowy 
lub rozbudowy  ulicy. 
Wyłączenie części drogi publicznej  nr 660068 P – ul. Polnej w Turku  z użytkowania nie wpłynie na 
pogorszenie  parametrów technicznych drogi mających znaczenie dla jej użytkowników, nie ulegnie 
zmianie obsługa komunikacyjna nieruchomości do niej przyległych. 
W przedmiotowej sprawie uzyskano opinię Zarządu Powiatu Tureckiego zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.) – uchwała  
Nr 695/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10.05.2022 r. 
Mając powyższe na uwadze wnosi się o podjęcie uchwały. 
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