
Uchwała Nr 1002 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 10 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi kategorii dróg powiato-

wych oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  na terenie powiatu       

szamotulskiego. 

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 

 

1.     Akceptuje się pozbawienie kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 1877P 

Podpniewki – Nojewo w celu nadania jej kategorii drogi wojewódzkiej. 

2.      Akceptuje się zaliczenie do kategorii dróg powiatowych drogi wojewódzkiej nr 117 

Obrzycko – Pęckowo – Ostroróg położonej na terenie powiatu szamotulskiego zgodnie z za-

łączoną mapą.   

§ 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 1002/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  dnia 10 września 2015 r. 

 

 

 

       W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Szamotulskiego 

podjęto działania, aby pozbawić kategorii dróg powiatowych drogę nr 1877P Podpniewki – 

Nojewo i nadania jej kategorii drogi wojewódzkiej co przyczyni się do sprawniejszego            

i czytelnego zarządzania drogami. Droga ta stanowi kontynuacje drogi wojewódzkiej nr 116. 

Nadanie kategorii drogi powiatowej , drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko – Pęckowo – 

Ostroróg wynika z funkcji tej drogi. Stanowi ona ciąg komunikacyjny łączący miejscowości  

o znaczeniu w skali powiatu szamotulskiego. Wprowadzona zmiana kategorii pozwoli speł-

niać warunki określone dla dróg powiatowych w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych  ( Dz. U. z 2015r. poz. 460).  

        Projekty uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego w przedmiotowej sprawie zostały pozy-

tywnie zaopiniowane przez zarządy sąsiednich powiatów. 

       Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


