
Uchwała Nr XXII/423/20 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 5) 
o przebiegu: 

- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Głuchowo/ do ronda łącznika drogi ekspresowej S5 
pomiędzy węzłem Kościan Północ a drogą wojewódzką (dawną drogą krajową nr 5), 

- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 /Kościan/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
312 /Czacz/ 

Na podstawie art. 10 ust. 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinki drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 5) 
o przebiegu: 

᠆ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Głuchowo/ do ronda łącznika drogi ekspresowej S5 pomiędzy 
węzłem Kościan Północ a drogą wojewódzką (dawną drogą krajową nr 5), 

᠆ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 /Kościan/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 312 /Czacz/, 

o łącznej długości 19,200 km, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Małgorzata Waszak-Klepka 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/423/20 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2020 r. 

Z dniem 14 grudnia 2019 r. do kategorii dróg wojewódzkich zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), zostały zaliczone odcinki drogi 
krajowej nr 5: 

- od skrzyżowania z autostradą A2 /węzeł Komorniki/ do skrzyżowania z drogą ekspresową S5 /węzeł 
Mosina/, 

- od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 /węzeł Czempiń / do z drogą ekspresową S5 /węzeł Śmigiel 
Północ/, 

zastąpione nowym przebiegiem drogi krajowej nr 5 na odcinku od węzła Poznań Zachód do węzła 
Śmigiel Północ. 

W związku z powyższym, mocą art. 10 ust. 5a ww. Ustawy o drogach publicznych, Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego postanowił niniejszą uchwałą pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej 
o proporcjonalnej długości do drogi przejętej 14 grudnia 2019 r. poniższe odcinki drogi wojewódzkiej (byłej 
drogi krajowej nr 5): 

- odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Głuchowo/ do ronda łącznika drogi 
ekspresowej S5 przebiegającego pomiędzy węzłem Kościan Północ a drogą wojewódzką (dawną drogą krajową 
nr 5), 

- odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 /Kościan/ do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 312 /Czacz/. 

Niniejsza Uchwała obejmuje dwa odcinki drogi wojewódzkiej o łącznej długości 19,200 km 
przebiegające w granicach administracyjnych powiatu kościańskiego. 

Funkcję dróg wojewódzkich w układzie dróg publicznych określa art. 6 ust. 1 Ustawy o drogach 
publicznych, zgodnie z którym do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż drogi krajowe, stanowiące 
połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa. Odcinki drogi wojewódzkiej objęte 
niniejszą Uchwałą nie wypełniają zadań dróg wojewódzkich zdefiniowanych Ustawą o drogach publicznych. 

Odcinki przebiegając równolegle do drogi ekspresowej, zbierają ruch lokalny pomiędzy Głuchowem 
i Kościanem oraz Kościanem i Czaczem. Z wymienionych miejscowości oraz innych pośrednich, dla których 
przedmiotowe odcinki wchodzą w skład układu komunikacyjnego, znaczenie dla województwa ma jedynie 
miasto Kościan, będące siedzibą powiatu, gminy i miasta. Należy pokreślić, iż Kościan jest bardzo dobrze 
skomunikowany z innymi miastami mającymi znaczenie dla Wielkopolski. Po kierunku wschód – zachód 
poprzez drogę wojewódzka nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo. Natomiast po 
kierunku północ – południe poprzez drogę ekspresową S5, do której ma zapewnione połączenie za pomocą 
węzła Kościan Północ i drogi wojewódzkiej nr 308. 

W myśl art. 10 ust. 5a ww. ustawy o drogach publicznych przedmiotowe odcinki drogi wojewódzkiej 
zostaną zaliczone do kategorii drogi powiatowej. O zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego Uchwały, w trybie określonym w art. 10 ust. 5b ww. Ustawy o drogach publicznych, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego poinformował Zarząd Powiatu Kościańskiego pismem nr DI-III.8011.23.2020 
z 27 lipca 2020 r. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione.
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