
Uchwała Nr XVIII/486/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie : rozpatrzenia wezwania  do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XIV/399/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg wojewódzkich.

Na podstawie art. 90 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 486),  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  co następuje:

§ 1 

Nie uwzględnia się wezwania Powiatu Pilskiego do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XIV/399/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg wojewódzkich poprzez uchylenia § 1 pkt 2 wyżej 
wymienionej Uchwały, tj. w części pozbawienia kategorii 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 – ze względu na bezzasadność podnoszonych w wezwaniu zarzutów.

§ 2 

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu podmiotowi wskazanemu w § 1.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Pilskiego pismem znak PZD.DT.4060.14.2016 z dnia 9 marca 2016r. wezwał Sejmik
Województwa Wielkopolskiego do usunięcia naruszenia prawa.

Zarząd Powiatu Pilskiego do zaskarżonej części Uchwały SWW podnosi zarzut, iż samorząd województwa
pozbawiając odcinek drogi wojewódzkiej kategorii nie wykazał, że dany odcinek nie spełnia już definicji drogi
wojewódzkiej.

Przedmiotowy 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 nie
spełnia zadań i funkcji dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich określonych art. 6 ust. 1
ustawy o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2015r poz. 460 ze zmianami). Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej
ustawy, drogi wojewódzkie to drogi inne niż drogi krajowe, drogi stanowiące połączenia między miastami,
mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym nie zaliczone do dróg krajowych. Droga
wojewódzka nr 188 na odcinku przebiegającym w m. Piła nie ma i nie miała charakteru drogi wojewódzkiej
określonej Ustawą o drogach publicznych. Nie stanowi również alternatywnego przebiegu drogi do drogi
krajowej, zapewnia jedynie obsługę komunikacyjną dla miejscowych potrzeb – dla zabudowy mieszkaniowej
lub mieszkaniowo-usługowej, która to zlokalizowana jest na 66% długości przedmiotowego odcinka.

Zarząd Powiatu podnosi także, iż odcinek drogi woj. nr 188 nie został zastąpiony nowobudowanym.

Należy podkreślić, iż art. 10 ust. 5a Ustawy o drogach publicznych dopuszcza możliwość pozbawienia
kategorii odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości lecz nie precyzuje jego przebiegu i nie wiąże
tego przebiegu z przebiegiem byłej drogi krajowej, o której mowa w art. 5 ustawy.

Zapis art. 10 ust. 5a Ustawy o drogach publicznych, który brzmi:

5a. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi
wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, o którym mowa w ust. 5. Ten odcinek
drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej.

uwzględniając zapisy art. 2 Ustawy z dnia 13.09.2013r o zmianie ustawy o drogach publicznych literalnie
nie wskazuje, które to odcinki dróg wojewódzkich mogą być pozbawione dotychczasowej kategorii drogi
wojewódzkiej.

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 w drodze Uchwał, pozbawił kategorii dróg wojewódzkich odcinki dróg wojewódzkich, nie
przekraczając proporcjonalnej długości 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 wprowadzeniem 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 dotychczas pozbawiono na terenie
województwa wielkopolskiego 69,782 km dróg wojewódzkich i nie przekroczono sumy kilometrów dróg
zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich.

Art. 2 Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych ograniczył dla gmin czasookres do 90 dni podjęcia
uchwał w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi
gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach w zapisach poprzednio obowiązujących.

Sejmik województwa, dalej zarząd powiatu nie ma narzuconego przepisami ustawy o drogach publicznych
limitu czasu pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi o proporcjonalnej długości do długości drogi która tą
kategorię uzyskała.

Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa jest w pełni uzasadnione.
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