
Uchwała Nr XXXVIII/927/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu średzkiego  odcinka od końca 
drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów 
średzkiego/jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11) w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy   
Jarocina w ciągu drogi S11 wraz  z łącznikiem  od Węzła "Jarocin" do drogi krajowej nr 11.

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

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogę wojewódzką na terenie powiatu średzkiego - odcinek od końca drogi dojazdowej 
drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego,  
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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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/927/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu średzkiego odcinka od końca drogi 
dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów 
średzkiego/jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11) w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy 
Jarocina w ciągu drogi S11 wraz z łącznikiem od Węzła „ Jarocin” do drogi krajowej nr 11.

Z dniem 30 sierpnia 2017r. w wyniku oddania do użytkowania na terenie województwa wielkopolskiego 
obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 oraz łącznika od Węzła „Jarocin" do drogi krajowej nr 11 
na mocy art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze 
zmianami), do kategorii dróg wojewódzkich została zaliczona droga: na terenie powiatu średzkiego od końca 
drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11, dalej przez miejscowość Wolica Pusta, natomiast  na terenie powiatu 
jarocińskiego przez miejscowości Mieszków , Cielcza, Jarocin (ulice: Poznańska i Wojska Polskiego) do 
skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11.

W trybie określonym w art. 10 ust. 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2016r., poz. 1440 ze zmianami), Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowił w drodze niniejszej 
Uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu średzkiego  odcinek dawnej drogi 
krajowej nr 11, przekazanej mocą art. 10 ust.5 ustawy o drogach ponieważ odcinek ten nie spełnia wymogów 
określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, który definiuje drogę wojewódzką w następujący 
sposób:

„Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi (....) stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla 
województwa i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych."

Wyżej wymieniona droga publiczna o przebiegu: na terenie powiatu średzkiego od końca drogi dojazdowej 
drogi ekspresowej S11 dalej przez miejscowość Wolica Pusta, natomiast na terenie powiatu jarocińskiego przez 
miejscowości Mieszków, Cielcza, Jarocin (ulice: Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika 
drogi S11 z drogą krajową nr 11 zaliczona została do kategorii dróg wojewódzkich z dniem 30.08.2017r. w 
związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 oraz łącznika od 
Węzła  „Jarocin" do drogi krajowej nr 11.

Droga ta zapewnia obsługę ruchu lokalnego miejscowości Wolica Pusta powiatu średzkiego oraz   stanowi 
połączenie komunikacyjne dla ruchu podmiejskiego miasta Jarocin z ościennymi miejscowościami.

Droga ta nie stanowi zatem połączenia komunikacyjnego między miastami mającymi znaczenie dla 
województwa wielkopolskiego i tym samym nie odpowiada zadaniom przypisanym drogom mającym kategorię 
dróg wojewódzkich.

Odcinek przedmiotowej drogi na terenie powiatu jarocińskiego  został pozbawiony dotychczasowej kategorii 
odrębną Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

O zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały, w trybie określonym w art. 10 
ust. 5a Ustawy o drogach publicznych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował Zarząd  Powiatu 
Średzkiego pismem nr DI-III.8011.73.2017 z dnia 16 października 2017 r.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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