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Uchwała Nr XIV / 398 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu poznańskiego odcinków dróg    

wojewódzkich. 

 

Na podstawie art. 6 ust.3 i art. 10 ust. 5a 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  

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinki drogi na terenie powiatu poznańskiego zgodnie                   

z załączonymi mapami:                                                                                                                                                          

  1) w mieście Murowana Goślina (droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki 

drogi wojewódzkiej nr 187) - od skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z byłą drogą 

wojewódzką nr 196 ( ul. Rogozińska) o długości 0,967 km ( załącznik nr 1 ). 

   2) w mieście Murowana Goślina (droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki   

drogi wojewódzkiej nr 196) - do skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z  drogą 

powiatową 2029P Murowana Goślina - Rogoźno o długości 7,793 km ( załącznik nr 1 ). 

  3) odcinki drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo - Iwno - Kostrzyn - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - 

Rawicz, które przebiegają w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i nie zostały przez nią zastąpione o długości 

14,893 km ( załącznik nr 2 ) 

  4) droga wojewódzka nr 433 Swarzędz - Gądki (cały przebieg drogi) o długości 11,138 km ( załącznik nr 2 ).  

§ 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 / 398 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu poznańskiego odcinków dróg 

wojewódzkich w mieście Murowana Goślina, odcinki drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo Iwno - Kostrzyn - 

Kórnik  - Śrem - Kunowo - Gostyń - Rawicz, drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki. 

Na terenie województwa wielkopolskiego, na podstawie art. 2 ust 2 Ustawy z dnia 13 września 2013r.           

o zmianie Ustawy o drogach publicznych ( dz. U. z 2015r., poz 870), do kategorii dróg wojewódzkich zostało 

zaliczonych 110,848 km dróg gminnych. W trybie określonym w art.10 ust. 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.    

o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zmianami), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego może w drodze Uchwały, pozbawić kategorii dróg wojewódzkich  odcinki dróg 

wojewódzkich , o proporcjonalnej długości do odcinków dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg 

gminnych na podstawie  art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w brzmieniu 

obowiązującym przed wprowadzaniem w życie Ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie Ustawy o drogach 

publicznych.   Mocą Uchwał  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

wojewódzkich, w trybie art. 10 ust. 5a Ustawy o drogach publicznych planuje się pozbawić na terenie 

województwa wielkopolskiego 69,782 km dróg wojewódzkich. 

Na terenie powiatu poznańskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 cytowanej Ustawy z zmianie Ustawy o drogach 

publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej zaliczone zostały odcinki dróg  o łącznej długości  32,461 km : 

1.  droga Poznań - węzeł na drodze ekspresowej S5 „Gniezno Południe" (była droga gminna, dawna droga 

krajowa nr 5): 

-  o długości 14,318 km w związku z Uchwałą nr XIV/97/2015 z dnia 25.08.2015r. Rady Miejskiej  Gminy 

Pobiedziska w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej, 

-  o długości 10,074 km w związku  Uchwałą  nr XIII/124/2015  z dnia  25.08.2015r. Rady Miejskiej                

w Swarzędzu w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej. 

2.   była droga gminna, dawna droga wojewódzka nr 196 równoległa do obwodnicy Murowanej Gośliny      

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196: 

-   od granicy gmin Czerwonak/Murowana Goślina do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2029P Murowana 

Goślina - Rogoźno o długości 5,938 km w związku z Uchwałą nr XII/89/2015 z dnia 22.09.2015 r. Rady 

Miejskiej w Murowanej Goslinie w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Murowana Goślina kategorii     

drogi publicznej gminnej  

 -  od skrzyżowania  z obwodnicą Murowanej  Gośliny do granicy gmin Czerwonak/Murowana Goślina  (ul. 

Rogozińska ) o długości 1,855 km w związku z Uchwałą nr 101/XII/2015 z dnia 17.09.2015r. Rady Gminy 

Czerwonak w sprawie pozbawienia drogi stanowiącej część ul. Poznańskiej  w Bolechowie, na terenie gminy 

Czerwonak, kategorii drogi publicznej gminnej. 

3.  była droga gminna, dawna droga wojewódzka nr 187: 

-    od skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 196 

(ul.Rogozińska) o długości O,967 km w związku z Uchwałą nr XII/89/2015 z dnia 22.09.2015r. Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Murowana Goślina kategorii 

drogi publicznej gminnej. 

Uwzględniając powyższe, Uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich na terenie powiatu 

poznańskiego  zostały objęte odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 34,791 km, tj: 

1.    w mieście Murowana Goślina (droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki 

drogi wojewódzkiej nr 187) od skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z byłą drogą 

wojewódzką nr 196 (ul. Rogozińska) o długości 0,967 km, 



 Strona 2 

 

2.    w mieście Murowana Goślina ( droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki 

drogi wojewódzkiej nr 196) - do skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gosliny do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2029P Murowana Goślina - Rogoźno  o dlugości 7,793 km, 

3.    odcinki drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo - Iwno - Kostrzyn - Kórnik  - Śrem - Kunowo - Gostyń - 

Rawicz, które przebiegają w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i nie zostały przez nią zastąpione o długości  

14,893 km. 

4.     droga wojewódzka nr 433 Swarzędz - Gadki (cały przebieg drogi) o długości 11,138 km. 

O zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały, w trybie określonym w art. 10 

ust. 5a Ustawy o drogach publicznych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował Starostę 

Poznańskiego  pismem nr DI-III.8011.49.2015 z dnia 17.12.2015r. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


