
Zmiany w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych  

i ich konsekwencje  

dla Województwa Wielkopolskiego  



Dotychczasowa procedura zmiany kategorii 

drogi zastąpionej nowowybudowanym 

odcinkiem drogi  

(art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych) 
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Istniejący odcinek drogi 

Budowa odcinka, który zastąpi odcinek istniejący 

Oddanie do użytkowania nowego odcinka drogi 

Zastąpiony odcinek drogi z mocy prawa  

zaliczony zostaje do kategorii drogi gminnej  
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Wybudowana obwodnica 

Stary przebieg DW 307 przez Opalenicę 
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Proces „przekazywania”  

odcinków dróg krajowych zastąpionych 

nowowybudowanymi odcinkami  

po wprowadzeniu zmian  

w art. 10 ustawy o drogach publicznych  



Istniejący odcinek drogi krajowej 

Budowa odcinka, który zastąpi odcinek istniejący 

Oddanie do użytkowania nowego odcinka drogi 

Zastąpiony odcinek drogi zaliczony zostaje do kategorii 
drogi wojewódzkiej 
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Proces „przekazywania”  

odcinków dróg krajowych zastąpionych 

nowowybudowanymi odcinkami  

po wprowadzeniu zmian  

w art. 10 ustawy o drogach publicznych  



Zastąpiony odcinek drogi krajowej 

Droga wojewódzka  

Droga powiatowa  

Droga gminna  
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art. 10 

ust.5a 

art. 10 

ust.5b 

art. 10 

ust.5 



Sejmik województwa może w drodze uchwały pozbawić 

kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej 

o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej 

„przekazanego” w wyniku wybudowania nowego odcinka 

drogi krajowej. Taki odcinek zostaje zaliczony z mocy 

prawa do kategorii drogi powiatowej. 
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Art. 10 ust. 5a 
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W nowelizacji ustawy o drogach publicznych pojawił 

się art. 2 pozwalający na podjęcie przez radę gminy 

uchwały pozbawiającej kategorii drogi gminnej 

odcinek, który został zaliczony do tej kategorii na 

podstawie dotychczasowego brzmienia art. 10 ust. 5. 
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Droga gminna 

Rada Gminy w ciągu 90 dni od wejścia w życie 
nowelizacji ustawy może podjąć uchwałę  

na mocy art. 2 ust. 2 ustawy po nowelizacji  

wszystkie „otrzymane” na podstawie art. 10 ust. 5 
odcinki dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

zostają przeniesione do dróg wojewódzkich  
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Powiat poznański i gnieźnieński 
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Powiat rawicki 
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Powiat kępiński 
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Art. 6. ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

   

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi (…),  

stanowiące połączenia między miastami,  

mające znaczenie dla województwa,  

i drogi o znaczeniu obronnym  

niezaliczone do dróg krajowych. 
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Powiat rawicki 
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Drogi zastąpione 

nowowybudowanymi 

odcinkami, które mogą zostać 

zaliczone do kategorii drogi 

wojewódzkiej  

138 km dróg 



19 

Drogi w budowie, których 

dotychczasowy przebieg może 

zostać zaliczony do kategorii 

drogi wojewódzkiej  

103 km dróg 



20 

Łącznie 241 km dróg,  

które mogą zostać zaliczone do 

kategorii drogi wojewódzkiej  



Dziękuję za uwagę  

www.wzdw.pl  


