
 

 

UCHWAŁA NR XIV/398/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu poznańskiego odcinków 

dróg wojewódzkich. 

 

Na podstawie art. 6 ust.3 i art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 460 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinki drogi na terenie powiatu poznańskiego zgodnie z 

załączonymi mapami: 

1) w mieście Murowana Goślina (droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki 

drogi wojewódzkiej nr 187) - od skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z byłą 

drogą wojewódzką nr 196 ( ul. Rogozińska) o długości 0,967 km ( załącznik nr 1 ). 

2) w mieście Murowana Goślina (droga wojewódzka bez numeru - była droga gminna, poprzednio odcinki 

drogi wojewódzkiej nr 196) - od skrzyżowania z obwodnicą  Murowanej Gośliny do skrzyżowania  z drogą 

powiatową nr 2029P Murowana Goślina - Rogoźno o długości 7,793 km ( załącznik nr 1 ). 

3) odcinki drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo - Iwno - Kostrzyn - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - 

Rawicz, które przebiegają w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i nie zostały przez nią zastąpione o długości 

14,893 km ( załącznik nr 2 ) 

4) droga wojewódzka nr 433 Swarzędz - Gądki (cały przebieg drogi) o długości 11,138 km ( załącznik nr 2 ).   

§ 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. 

  

 

Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa 

Wielkopolskiego 

(-) Zofia Szalczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2016 r.
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