
UCHWAŁA NR 3427/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 08 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia drogi na terenie powiatu leszczyńskiego            

do kategorii drogi powiatowej. 

Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego                                       

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Akceptuje się zaliczenie drogi leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa                             

do kategorii drogi powiatowej. 

§ 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 3427/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 08 kwietnia 2021 r. 

 

W celu uporządkowania układu komunikacyjnego na terenie powiatu leszczyńskiego podjęto działania, 

aby zaliczyć drogę leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda przy ul. Leszczyńskiej do ronda przy              

ul. Śmigielskiej w m. Święciechowa do kategorii drogi powiatowej w myśl Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).  

GDDKiA Oddział w Poznaniu poinformowała Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie o oddaniu                            

do użytkowania drogi ekspresowej S5 wraz z łącznicami i drogami technicznymi stanowiącymi obwodnicę                    

m. Święciechowa zlokalizowanymi w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda przy ul. Leszczyńskiej                          

do ronda przy ul. Śmigielskiej. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi,                       

w ciągu której leży. Przedmiotowe odcinki łącznic drogi ekspresowej S5 przekazywane przez GDDKiA                 

Oddział w Poznaniu spełniają wymogi zapisane w art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych mówiącym,                         

iż „do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia 

miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą”. Na podstawie                                  

art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 470 ze zm.) zaliczenie drogi do kategorii drogi powiatowej następuje w drodze uchwały rady powiatu                      

w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach 

powiatu – opinii prezydentów miast.  

Zaprezentowana propozycja Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w przedłożonej sprawie została 

pozytywnie zaopiniowana przez Wójta Gminy Święciechowa, Prezydenta Miasta Leszna oraz zarządy sąsiednich 

powiatów. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 


