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Uchwała Nr XIV / 399 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego 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 odcinek drogi na terenie powiatu pilskiego zgodnie z załączonymi 

mapami:                                                                                                                                                                   

1) przejście przez miasto Wyrzysk ( droga bez numeru - dawna droga gminna, a poprzednio droga krajowa          

nr 10) : 

-  od węzła  drogi  ekspresowej S10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 Więcbork - Łobżenica - 

Falmierowo o długości 1,248 km, 

-  od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 194 Wyrzysk - Gołańcz - Morakowo do skrzyżowania z drogą 

ekspresową S10 o długości 2,812 km  ( załącznik nr 1 ). 

2)  odcinek drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Debrzno - Złotów - Piła w mieście Piła od skrzyżowania        

z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 o długości 3,655 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 / 399 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

 

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

Wyrzysk (  droga bez numeru - dawna droga gminna, a poprzednio droga krajowa nr 10) oraz w mieście Piła     

( odcinek drogi wojewódzkiej nr 188). 

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 110,157 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 69,091 km dróg wojewódzkich. 

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

publicznych w związku z Uchwałą nr XI/89/2015 z dnia 25.09.2015r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej drogi krajowej nr 10 zaliczonego z mocy prawa do 

kategorii drogi gminnej - do kategorii drogi wojewódzkiej został zaliczony odcinek drogi gminnej (dawnej 

drogi krajowej    nr 10), przebiegającej w mieście Wyrzysk, o długości 6,748 km. 

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

pilskiego zostały objęte odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 7,715 km, tj: 

1.  przejście przez miasto Wyrzysk (droga bez numeru - dawna droga gminna, a poprzednio droga krajowa        

nr 10): 

- od węzła drogi ekspresowej S10 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 242 Więcbork - Łobżenica - 

Falmierowo o długości 1,248 km, 

-   od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 194 Wyrzysk - Gołańcz - Morakowo do skrzyżowania z drogą 

ekspresową S10 o długości 2,812 km. 

2.   odcinek drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Debrzno - Złotów - Piła w mieście Piła od skrzyżowania 

z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 o długości 3,655 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 

Pilskiego pismem nr DI-III.8011.51.2015 z dnia 17.12.2015r. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


