
Uchwała Nr 843 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

  z dnia  23 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie:  wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej od-

cinków drogi powiatowej w Grodzisku Wlkp. 

              

Na podstawie art. 6a ust.2  oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca  1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie  województwa  (  Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),  Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

            Akceptuje się pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej   

na terenie miasta Grodzisk Wlkp. : 

-  droga powiatowa Nr 2723P – ul. Nowa odcinek od km 10+617 do km 10+029 tj. na 

długości 0,588 km położony na działkach o  numerach ewidencyjnych 3662/2,3456, 3957/2, 

2308/2 2723/2 ark. mapy 30 i 13, 

-  droga powiatowa  Nr 2723P – ul. Drzymały odcinek od km 10+029 do km 9+710   

tj. na długości 0,319 km położony na działkach o numerach ewidencyjnych  1168, 1169, 

1171, 1681, 1682, 1719, 1331 ark. mapy 7,8 i 10.                                                                                                        

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie  

do Uchwały nr 843 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z  dnia 23 lipca 2015 r. 

 

 

 

            W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie miasta Grodzisk Wlkp.    

podjęto działania, aby pozbawić kategorii drogi powiatowej drogi nr 2723P – ul. Nowej od-

cinka o długości 0,588 km i ul. Drzymały odcinka o długości 0,319 km. Wnioskowane odcin-

ki drogi powiatowej stanowią uzupełniającą sieć ulic służących miejscowym potrzebom. 

Zmiana kategorii drogi z kategorii drogi powiatowej na drogę gminną pozwoli Gminie Gro-

dzisk Wielkopolski nie tylko uporządkować zarządzanie drogami ale równocześnie inwesto-

wać w przebudowę infrastruktury drogowej: chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, 

urządzenia bezpieczeństwa.  

        Projekty uchwał Rady Powiatu Grodziskiego w przedmiotowej sprawie został pozytyw-

nie zaopiniowany przez zarządy sąsiednich powiatów oraz Burmistrza Grodziska Wielkopol-

skiego.  

       Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


