
Uchwała Nr 1003 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

  z dnia 10 września 2015 r. 

 

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

wych (ulic) położonych w mieście Swarzędz. 

              

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 dróg powiatowych dróg – ulic na terenie miasta           

Swarzędz : 

- droga powiatowa Nr 2435P  -    ul. Kwaśniewskiego o długości  0,956  km, 

                                                                                                      

- droga  powiatowa Nr 2502P -    ul. Dworcowa i ul. Kościuszki  o długości 1,247  km  

 

- droga  powiatowa Nr 2503P -    ul. Piaski o długości  0,456  km   

    

- droga  powiatowa Nr 2505P -   ul. Zamkowa  o długości  0,501  km 

 

 

§ 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 1003/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z  dnia 10 września 2015 r. 

 

 

 

       W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz podjęto 

działania, aby pozbawić kategorii dróg powiatowych czterech dróg – ulic. Wnioskowane   

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

gach publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ) . Drogi te nie stanowią połączenia miasta bę-

dącego siedzibą powiatu z siedzibą gminy, ani siedzib gmin między sobą, posiadają natomiast 

znaczenie lokalne i stanowią uzupełniającą sieć dróg - ulic służących miejscowym  potrze-

bom. 

        Projekty uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w przedmiotowej sprawie zostały pozytyw-

nie zaopiniowane przez zarządy sąsiednich powiatów, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.  

       Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


