
Uchwała Nr 1413 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie:  poinformowania zarządów powiatów o zamiarze podjęcia uchwały przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego o pozbawieniu odcinków dróg kategorii dróg wo-

jewódzkich.   

Na podstawie art.10 ust.5b ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U.      

z 2015r.,poz. 460 ze zmianami) oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 roku  o sa-

morządzie  województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), Zarząd Województwa Wielkopol-

skiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

            Postanawia się poinformować właściwe miejscowo zarządy powiatów o zamiarze pod-

jęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwał w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich leżących na terenie poszczególnych     

powiatów:  

-   powiat pilski  - drogi wojewódzkie o długości               -  7,715 km                                                                                                          

-   powiat gnieźnieński  - drogi wojewódzkie  o długości   -  3,135 km   

-   powiat poznański  -  drogi wojewódzkie o długości       - 34,100 km   

-   powiat rawicki  -  drogi wojewódzkie o długości           - 14,406 km 

-   powiat kępiński  -  drogi wojewódzkie o długości          -  6,257 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 1413 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 

 

            W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie Województwa Wielko-

polskiego podjęto działania, aby pozbawić kategorii dróg wojewódzkich odcinki dróg woje-

wódzkich, o proporcjonalnej długości do odcinka drogi gminnej zaliczonego do kategorii 

drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-

nych w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem  w życie Ustawy o zmianie Ustawy 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 870).  

             Na terenie województwa wielkopolskiego , na podstawie art. 2. ust. 2 ustawy  o zmia-

nie Ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zostało zaliczonych 

106,679  km dróg. Natomiast mocą Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w spra-

wie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, w trybie art. 10 ust. 5a Ustawy o drogach pu-

blicznych proponuje się objąć 65,613 km dróg wojewódzkich.    

            Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 


