Uchwała Nr XLV/1037/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg
kategorii dróg krajowych.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Opiniuje się pozytywnie projekt zaliczenia następującego odcinka drogi do kategorii dróg krajowych na terenie
miasta i gminy Jarocin (w ciągu drogi krajowej nr 12):
- odcinek drogi gminnej ul. Wojska Polskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą
krajową nr 11).
§ 2.
Opiniuje się negatywnie projekt zaliczenia następujących odcinków dróg do kategorii dróg krajowych na
terenie m. Gniezno:
- odcinek drogi wojewódzkiej od węzła Gniezno Południe do skrzyżowania z ulicą Kostrzewskiego,
- odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego do węzła Gniezno
Północ (w ciągu drogi krajowej nr 15).
§ 3.
Opiniuje się pozytywnie projekt pozbawienia następującego odcinka drogi kategorii dróg krajowych na terenie
m. Ostrów Wielkopolski:
- odcinek drogi krajowej nr 11 ul. Krotoszyńska (od. ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/1037/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.)
Minister Infrastruktury zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
pozbawienia i zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie odcinka drogi na terenie miasta
i gminy Jarocin (w ciągu drogi krajowej nr 12) do kategorii dróg krajowych - odcinek drogi gminnej ul. Wojska
Polskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 11). Zaliczenie tego
odcinka drogi do kategorii dróg krajowych zapewni ciągłość drogi krajowej nr 12, która ją straciła po oddaniu
do użytkowania obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 i drogi krajowej nr 11.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego opiniuje negatywnie zaliczenie odcinków dróg na terenie
m. Gniezno do kategorii dróg krajowych - odcinek drogi wojewódzkiej od węzła Gniezno Południe do
skrzyżowania z ulicą Kostrzewskiego oraz odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Trasa Zjazdu
Gnieźnieńskiego do węzła Gniezno Północ (w ciągu drogi krajowej nr 15). Droga krajowa nr 15 o przebiegu
Trzebnica - Milicz - Krotoszyn - Jarocin - Miąskowo - Miłosław - Września - Gniezno - Trzemeszno Wylatowo - Strzelno - Inowrocław - Toruń - Brodnica - Lubawa - Ostróda straciła swoją ciągłość na terenie
Gniezna w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy Gniezna w ciągu drogi ekspresowej S5. Droga ta
miała wspólny przebieg z drogą krajową nr 5 na odcinku od skrzyżowania ul. Poznańskiej
z ul. J. Kostrzewskiego do skrzyżowania Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego z Obwodnicą Toruńską i przebiegała
ulicami Poznańską i Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zapewnienie ciągłości drogi krajowej nr 15 na terenie
m. Gniezno poprzez zaliczenie do kategorii dróg krajowych odcinka drogi wojewódzkiej od węzła Gniezno
Południe do skrzyżowania z ulicą Kostrzewskiego oraz odcinka drogi od skrzyżowania z ulicą Trasa Zjazdu
Gnieźnieńskiego do węzła Gniezno Północ w sposób sztuczny zapewni ciągłość nie wpływając na zmianę
struktury ruchu w mieście Gniezno. Przejazd po ujętym w rozporządzeniu przebiegu drogi krajowej nr 15
będzie miał długość ok. 18,800 km.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uważa, że w przebieg drogi krajowej nr 15 powinno się wpisać
odcinek od skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. J. Kostrzewskiego do skrzyżowania Trasy Zjazdu
Gnieźnieńskiego z Obwodnicą Toruńską, przebiegający ulicami Poznańską i Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego
o długości ok. 3,700 km. - obecnie odcinek drogi wojewódzkiej. Odcinek ten stanowi łącznik między dwoma
istniejącymi odcinkami drogi krajowej nr 15 i zapewni ciągłość przejazdu pojazdów przemieszczających się na
linii autostrada A2 - Gniezno - Trzemeszno. Droga krajowa nr 15 i ww. odcinek drogi zapewniają sprawne
połączenie komunikacyjne dla transportu ludzi i towarów, związanych z funkcjonowaniem między innymi
strefy aktywizacji gospodarczej w pobliżu węzła autostrady A2 (Września).
Sejmik Województwa Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii dróg krajowych
odcinka drogi krajowej nr 11 ul. Krotoszyńska (od. ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej) na terenie m. Ostrów
Wielkopolski. Odcinek ten będzie zaliczony do kategorii dróg gminnych. W myśl art. 7 Ustawy o drogach
publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii,
stanowiące uzupełniającą siec dróg służących miejscowym potrzebom. Przedmiotowy odcinek w pełni spełniać
będzie funkcję przypisaną drogom kategorii dróg gminnych. Droga ta stanowić będzie połączenie drogi
krajowej nr 36 z drogą wojewódzką o przebiegu Droga 11 /Węzeł Ostrów Wschód/ - Ostrów Wielkopolski Przygodzice - Droga 11, która została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich po oddaniu do użytkowania
II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
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