
                                                                                                                          

Uchwała Nr 2024 /2016   

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 20 maja 2016 r. 

 

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiato-

wej na terenie Powiatu Konińskiego. 

 

          Na  podstawie  art. 6a ust.2, oraz art. 10  ust. 2 i ust. 3  ustawy z  dnia 21 marca  1985 r.     

o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), oraz  art. 41  ust.1   ustawy z dnia         

5 czerwca 1998 roku o  samorządzie  województwa  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ),   Zarząd   

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

           Akceptuje się  pozbawienie  kategorii  drogi  powiatowej części drogi nr 3180P na od-

cinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka, położonym na działkach o nr ewiden-

cyjnym 224/2 w obrębie Kaliska gmina Wilczyn i nr ewidencyjnym 276/6 w obrębie Roztoka, 

gmina Kleczew na terenie Powiatu Konińskiego z jednoczesnym wyłączeniem  odcinka drogi 

z użytkowania. 

 

§ 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 2024/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 
 

 

             Na terenie Powiatu Konińskiego podjęto działania, aby pozbawić  kategorii  drogi  

powiatowej nr 3180P relacji Komnaty – Wilczyn – Kaliska – Roztoka – Kleczew  na odcinku  

pomiędzy miejscowościami Kaliska w gminie Wilczyn i Roztoka w gminie Kleczew, z jedno-

czesnym wyłączeniem z użytkowania w związku z zajęciem działek gruntu na cele wydo-

bywcze węgla brunatnego. W ramach naprawienia szkód górniczych zostanie wybudowany 

nowy odcinek drogi o przebiegu Kaliska – Gogolina – Wielkopole, który na podstawie art. 10 

ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zostanie zaliczony  

do kategorii drogi powiatowej i włączony w ciąg drogi powiatowej nr 3180P.   

            Projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w przedmiotowej sprawie został pozy-

tywnie zaopiniowany przez zarządy sąsiednich powiatów oraz Burmistrza Gminy i Miasta 

Kleczew i Wójta Gminy Wilczyn.  

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 


