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projekt 

 

 

UCHWAŁA Nr …………./…………./2022 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 28 kwietnia 2022r. 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXVIII/212/2021 Rady 

Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

publicznych oraz ustalenia jej przebiegu – ulica Niepodległości w Lisewie Malborskim 

gm. Lichnowy.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), w zw. z 

§111 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  20 czerwca 2002 roku  w sprawie zasad 

techniki prawodawczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.283) uchwala co następuje: 

  § 1 

W uchwale Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021 roku w 

sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu – ulica 

Niepodległości w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 r. poz.4550) 

prostuje się oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że wpisany w § 1 nieprawidłowy 

nr działki „74/8” zastępuje się prawidłowym nr „74/6”. 

§ 2 

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

Województwa Pomorskiego. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

 Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021 roku, której 

przedmiotem było zaliczenie do kategorii dróg gminnych wewnętrzną drogę o długości 359 m 

znajdującą się na działce ewidencyjnej nr 177 o nr KW GD1M/00067934/2,  działce 

ewidencyjnej nr 75/8 o nr KW GD1M/00017016/6 oraz działce ewidencyjnej nr 74/6 o nr KW 

GD1M/00018932/0, która przebiega przez miejscowość Lisewo Malborskie gm. Lichnowy. 

W treści przedmiotowej uchwały w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wpisano 

nr działki 74/8, gdyż z dokumentacji źródłowej, jak również mapy stanowiącej załącznik do 

uchwały jednoznacznie wynika, iż prawidłowy zapis powinien brzmieć: „nr 74/6”. 

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. 

. 

 

 


