
UCHWAŁA NR XLVII/272/2022 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi krajowej nr 11 od 
ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11, o  

długości 0,840 km 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 528) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) uchwala się 

co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej dawną drogę krajową nr 11 na odcinku byłej drogi 

krajowej nr 11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej 

S 11, o długości 0,840 km, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, 

w przypadku zaliczenia przez ministra właściwego do spraw transportu wskazanej drogi do drogi 

krajowej w terminie do końca trzeciego kwartału roku 2022 r., z mocą od dnia 

1 stycznia 2023r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVII/272/2022 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi krajowej                     
nr 11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej 
S11, o  długości 0,840km 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii dokonywane jest przez 

organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii i w trybie właściwym do zaliczenia drogi 

do odpowiedniej kategorii. 

Zmiana kategorii drogi dokonywana jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Poznaniu, która pismem nr O/PO.Z.405.2.2022.MB z dnia 11.01.2022 r. 

wystąpiła do Starosty Kępińskiego o podjęcie uchwały, na mocy której możliwe będzie zdjęcie 

kategorii drogi powiatowej z odcinka byłej drogi krajowej nr 11 od ronda 

w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11. Zdjęcie kategorii 

drogi powiatowej ureguluje układ dróg krajowych w rejonie miasta Kępno. Ponadto podjęcie 

uchwały pozwoli przeprowadzić prace Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury 

nad tegorocznymi projektami rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych. 

W odpowiedzi na ww. wniosek wszczęto procedurę zmierzającą do pozbawienia tej drogi 

kategorii drogi powiatowej w myśl zapisów art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 cyt. wyżej ustawy, tzn. 

pozbawienie drogi kategorii 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. W tym przypadku 

zaciągnięcie opinii dotyczyło następujących Zarzadów Powiatów: Kluczborskiego, 

Namysłowskiego, Oleśnickiego, Ostrzeszowskiego i Wieruszowskiego oraz Wójta Gminy 

Baranów. Realizując ww. zapisy wystąpiono z pismem z dnia 06.05.2022 r. 

do wskazanych wyżej pięciu Zarządów Powiatów oraz Wójta Gminy Baranów o opinię w tej 

sprawie w terminie określonym przez art. 7a cyt. ustawy, tj. w terminie 21 dni od daty doręczenia 

propozycji do zaopiniowania z zaznaczeniem, że nie złożenie opinii 

w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji. 

W odpowiedzi na powyższe pismo, z dwóch Zarządów Powiatów, tj. Kluczborskiego 

i Ostrzeszowskiego oraz od Wójta Gminy Baranów otrzymano opinie akceptujące, a z trzech 

Zarządów Powiatów, tj. Oleśnickiego, Namysłowskiego i Wieruszowskiego nie otrzymano opinii 

w wyznaczonym terminie, co uznano za stanowisko akceptujące propozycję. 
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Następnie przesłano do Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt uchwały 

w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi krajowej nr 

11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11, o  

długości 0,840km w celu zrealizowania wymogu ustawowego stanowiącego 

o dokonaniu zmiany kategorii drogi w porozumieniu z zarządem województwa. W dniu 

17.06.2022 r. otrzymano potwierdzoną uchwałę Nr 5164/2022 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 15.06.2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia 

drogi na terenie powiatu kępińskiego kategorii drogi powiatowej, w której Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego zaakceptował pozbawienie kategorii drogi powiatowej przedmiotowego odcinka. 

 Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie i zaliczenie 

nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 

1 stycznia roku następnego. W związku z tym, uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2023 r. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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