
Uchwała Nr XXVII/729/17                             
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, 
gmina Wieleń drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150 /Rzecin-Smolary/ Dr 140 o długości 2,636 km.

Na podstawie art. 6 ust.1 i art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, gmina Wieleń 
drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150/Rzecin - Smolary/ Dr 140 o długości 2,636 km zgodnie 
z załączoną mapą.

§ 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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Mapa orientacyjna  

Pozbawienie kategorii  

odcinków dróg wojewódzkich 

- powiat czarnkowsko-trzcianecki 

 
LEGENDA – odcinek drogi wojewódzkiej  

 

Odcinek przebiegu drogi wojewódzkiej  

nr 149 planowany do zaliczenia  

do kategorii dróg powiatowych 

 

Granica powiatów szamotulskiego  

i czarnkowsko-trzcianeckiego 

      

      Długość odcinka [km]  

 

1,000 

2,636 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/729/17                             

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 lutego 2017 r.
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Uzasadnienie

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego,
gmina Wieleń drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150 /Rzecin - Smolary/ Dr 140 o długości 2,636 km.

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 2016r. poz. 1440), 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 na terenie województwa wielkopolskiego dotychczas
pozbawiono kategorii 69,782 km dróg wojewódzkich.

Drogi dotychczas pozbawione kategorii drogi wojewódzkiej jak i droga wojewódzka nr 149 Dr 150 /Rzecin
- Smolary/ Dr 140 nie spełniały funkcji zdefiniowanej dla dróg wojewódzkich w art. 6 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające
znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Droga
wojewódzka nr 149 nie łączy głównych ośrodków miast posiadających znaczenie dla województwa, a także
nie posiada znaczenia obronnego. Pełni ona jedynie funkcje obsługi ruchu lokalnego - zapewnia obsługę
komunikacyjną dla miejscowych potrzeb (dla zabudowy mieszkalnej lub mieszkaniowo - usługowej).

Droga wojewódzka nr 149  przenosi bardzo mały ruch kołowy. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu
przeprowadzonego na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w roku 2015 ustalono, że
natężenie na ww. drodze wynosiło 162 poj./dobę i wzrosło o 8% w stosunku do pomiaru przeprowadzonego
w roku 2010, w którym wynosiło 150 poj./dobę. Na podstawie danych uzyskanych z ww. pomiarów
bezpośrednich wykonanych w 2015 roku ustalono również, iż wielkość ruchu kołowego na drodze
wojewódzkiej nr 149 stanowi 3,8% wielkość średniodobowego ruchu kołowego na drogach wojewódzkich
województwa wielkopolskiego, które wynosiło 4 250. Wskazuje to na znaczną różnicę w obciążeniu ruchem
względem innych dróg. Brak cech uzasadniających uznanie jej za drogę wojewódzką skutkuje jednoczesnym
nie spełnieniem kryteriów wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Uwzględniając powyższe, Uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich na terenie powiatu
czarnkowsko - trzcianeckiego, gmina Wieleń została objęta droga wojewódzka nr 149 o przebiegu
Dr 150 /Rzecin - Smolary/Dr 140 o długości 2,636 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
Czarnkowsko - Trzcianeckiego pismem nr DI-III.8011.82.2016 z dnia 31.10.2016r.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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