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Uchwała Nr XIV / 396 / 16                 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich             

na terenie województwa wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 6 ust.3 i art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych      

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  co następuje: 

§ 1  

W uchwale Nr XLVII/758/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie 

ustalenia przebiegu istniejących  dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego wprowadza    

się zmianę w ten sposób, że załącznik do uchwały pn. „Przebieg dróg wojewódzkich województwa 

wielkopolskiego ” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Województwa  Wielkopolskiego. 

§ 3  

Uchwała  wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  

Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV / 396 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

Dokonanie zmiany przebiegu istniejących  dróg wojewódzkich w Wielkopolsce związane jest : 

-   z przyjęciem  przebiegu nowego odcinka drogi (była droga gminna, dawna droga krajowa nr 25), który 

został zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej 27.10.2015r.  na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 13 

września 2013r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 870 ), 

-     z zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej drogi powiatowej nr 1877P Podpniewki – Nojewo położonej 

na terenie powiatu szamotulskiego z mocy Uchwały Nr X/270/15 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z 

dnia 28 września 2015r.,  

-    z pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 117 Obrzycko – Pęckowo – Ostroróg  przebiegającej 

na terenie powiatu szamotulskiego z mocy uchwały Nr X/269/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego       

z dnia 28 września 2015r.  

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


