
                                                                                                                           

                                                    Uchwała Nr XIV/205/11           

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2011 r. 
 

 

w sprawie: pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 (ulic) na terenie  

                   miasta  Wągrowiec oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich  - ulicy  

                   11 Listopada w m. Wągrowiec.  

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.  ), w porozumieniu z Ministrem 

Transportu i Ministrem Obrony Narodowej  Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. 1.Pozbawia się kategorii dróg wojewódzkich odcinek drogi nr 241 przebiegający                

na  terenie miasta Wągrowca w ciągu ulic :  

            -   ul.  Kcyńska od Ronda Kaliska (skrzyŜowanie z ul.11 Listopada) do               

ul. Przemysłowej, 

            -   ul.  Przemysłowa  -  od ul. Kcyńskiej (skrzyŜowanie z Lipową) do                  

ul.  Pałuckiej,  

            -    ul.  Pałucka  -  od ul.  Przemysłowej do ul. Janowieckiej ( do Ronda Pałuckie), 

            -    ul  Janowiecka  -  od ul.  Pałuckiej (od Ronda Pałuckie) do ul.  Kolejowej, 

            -    ul.  Kolejowa  -  od ul.  Janowieckiej do ul.  Wojska Polskiego. 

2.Zalicza  się  do  kategorii  dróg  wojewódzkich  ul. 11 Listopada  na  terenie 

   m. Wągrowiec na odcinku od skrzyŜowania z ul. Kcyńską do skrzyŜowania 

   z ul. Gnieźnieńską. 

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIV/205/11     

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2011 r. 

 
w sprawie: pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 (ulic) na terenie  

miasta Wągrowiec oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich - ulicy    

11 Listopada w m. Wągrowiec. 

 

 

W związku z dokonaną i przyszłą reorganizacją ruchu tranzytowego, związaną  

z realizacją budowy obwodnicy miasta Wągrowca, droga wojewódzka nr 241 zmieni 

swój przebieg. Ulice będące w ciągu drogi woj. nr 241 : Kcyńska, Przemysłowa, Pałucka 

– na odcinku od ronda Kaliska do ronda Pałuckiego, Janowiecka ( od ronda Pałuckiego 

do ul. Kolejowej) i Kolejowa ( do ul. Wojska Polskiego) zostaną zaliczone  do kategorii 

dróg gminnych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Na zmianę kategorii                 

i w konsekwencji na przejęcie tych ulic, wyraził zgodę Burmistrz Miasta Wągrowca. 

Natomiast ulicę 11 Listopada zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich.             

Burmistrz  Wągrowca wyraził wolę przekazania Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego z dniem 1.01.2012 roku składników majątkowych odcinka ulicy          

11 Listopada ( od ul. Kcyńskiej do ul. Gnieźnieńskiej ) – wybudowanego w 2002 r. przez 

Miasto Wągrowiec jako fragment obwodnicy.  

           Nadmienia się, Ŝe kwestia zmiany przebiegu i kategorii ulic w m. Wągrowiec 

uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej ( pismo nr 1884/DI              

z 16.08.2011r.) oraz została uzgodniona z Ministrem Infrastruktury pismami nr TA-7ai-

4600-121/11 z  11.08.2011r. i  nr TA-7ai-4600-128/11  z 25.08.2011.  

          Wobec powyŜszego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


