
Uchwała Nr 936 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 

oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych  na terenie Powiatu       

Chodzieskiego . 

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 ze zmianami), 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 

1.     Akceptuje się pozbawienie kategorii dróg powiatowych dróg na terenie Powiatu Cho-

dzieskiego : 

-  odcinek drogi powiatowej nr 1531P (ul. Małachowskiego i ul. Malepszego               

w m. Chodzież, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 957, 1061/2, 1057/19, 

1105 ark. mapy 14 i nr ewid. 1615 ark. mapy 21,                                                                                                   

-   droga powiatowa nr 1543P   - ul. Nowe Miasto w m. Margonin, położona na działce 

o nr  ewidencyjnym 880 ark. mapy 30. 

2.     Akceptuje się zaliczenia (ulic) dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie 

miasta Chodzież : 

             -  droga gminna nr 187807P (ul. Władysława. Reymonta), położona na działkach       

o numerach ewidencyjnych 1516/2, 1516/1, cz. 1515, cz. 1553 ark. mapy 20, 

             -  droga gminna nr 187806P ( ul. Wojska Polskiego), położona na działce  o nr ewi-

dencyjnym cz. 2660 ark. mapy 30.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



 
 

Uzasadnienie  

do Uchwały nr 936 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  dnia 20 sierpnia  2015 r. 

 

 

 

       W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Chodzieskiego 

podjęto działania, aby pozbawić kategorii dróg powiatowych dwóch dróg oraz zaliczyć dwie 

(ulice) drogi gminne do kategorii dróg powiatowych. Wnioskowane odcinki dróg powiato-

wych nie spełniają kryteriów drogi powiatowej w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) . Drogi te nie stanowią połącze-

nia miasta będącego siedzibą powiatu z siedzibą gminy, ani siedzib gmin między sobą, posia-

da natomiast znaczenie lokalne i stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym  

potrzebom. 

        Projekty uchwał Rady Powiatu Chodzieskiego w przedmiotowej sprawie zostały pozy-

tywnie zaopiniowane przez zarządy sąsiednich powiatów, Burmistrza Miasta Chodzież oraz 

Burmistrza Margonina.   

       Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


