
Kępno, dnia 20.11.2017 roku 

AB.671.23.2017 

Uchwała Nr  214.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20.11.2017  

w sprawie:     

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę  

właściciela firmy Usługi Projektowe i Nadzory  Oś. Kopa 2/10 63-600 Kępno o wydanie 

opinii dotyczącej  budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej i 

Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. 2017.poz 1496.), na działkach nr ewid. : 437/3, 446/6, 446/11, 446/15, 446/26, 

447/10, 447/20, 447/26, 447/27, 447/29, 447/30,  obręb 0001 Kępno miasto oraz dz nr ewid. 

787 obręb 0001Baranów 

 

 

 

 Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017.poz 

1496.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zaopiniować negatywnie całość wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  

reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę  właściciela firmy Usługi Projektowe i 

Nadzory  Oś. Kopa 2/10 63-600 Kępno o wydanie opinii dotyczącej  budowy ulic na Osiedlu 

Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej i Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem na 

działkach nr ewid. : 437/3, 446/6, 446/11, 446/15, 446/26, 447/10, 447/20, 447/26, 447/27, 

447/29, 447/30,  obręb 0001 Kępno miasto oraz dz nr ewid. 787 obręb 0001Baranów 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Witold Jankowski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Grażyna Jany   /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Michał Błażejewski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Zenon Kasprzak                 /-/ 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 214.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20.11. 2017r. 

w sprawie:     

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę  

właściciela firmy Usługi Projektowe i Nadzory  Oś. Kopa 2/10 63-600 Kępno o wydanie 

opinii dotyczącej  budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej i 

Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. 2017.poz 1496.), na działkach nr ewid. : 437/3, 446/6, 446/11, 446/15, 446/26, 

447/10, 447/20, 447/26, 447/27, 447/29, 447/30,  obręb 0001 Kępno miasto oraz dz nr ewid. 

787 obręb 0001Baranów 

 Dnia 14.11.2017  roku do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o 

zaopiniowanie projektu „budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej 

i Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem”.  

 

Do wniosku załączono analizę powiazania drogi z innymi drogami publicznymi oraz plan 

zagospodarowania terenu. 

             Po analizie stwierdza się iż przyjęte rozwiązania są niewłaściwe w stosunku do  

obowiązujących przepisów. Załączona dokumentacja stanowiąca element projektu 

budowlanego wykonana jest niezgodnie z §  10 i §79  Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Zgodnie z § 10 droga powinna mieć w szczególności  jezdnię - jeżeli jest przeznaczona do 

ruchu pojazdów oraz pobocze lub chodnik - jeżeli jest przeznaczona do ruchu pieszych, 

natomiast niniejsza dokumentacja przewiduje tylko budowę jezdni z odwodnieniem i 

oświetleniem oraz zjazdy indywidualne bez pobocza oraz chodników .  

 

Zgodnie z § 79 zjazd indywidualny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym 

jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze. 

Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,5m natomiast w dokumentacji zaprojektowane są 

jazdy o szerokości większej niż szerokość jezdni.  

 

Z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami  a 

elementy drogi nie uwzględniają  rozwiązań podnoszące bezpieczeństwo pieszych  podjęcie  

uchwały negatywnie opiniującej wniosek znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 68. 1. Dodatkowy pas ruchu na skrzyżowaniu z prawej strony wylotu drogi z 

pierwszeństwem przejazdu powinien być stosowany na: 

1)   drodze klasy S oraz na dwujezdniowej drodze klasy GP lub G poza terenem zabudowy, 

gdy miarodajne natężenie ruchu pojazdów skręcających w prawo z wlotu 

podporządkowanego jest większe niż 60 P/h i prędkość miarodajna na drodze z 

pierwszeństwem przejazdu jest większa niż 80 km/h, 

2)   ulicy klasy GP. 

2. Dodatkowy pas może być także stosowany na drogach klasy GP i G innych niż 

wymienione w ust. 1, jeżeli wynika to z warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 

3. Dodatkowy pas ruchu, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć: 

1)   odcinek przyspieszania o długości nie mniejszej niż 100 m w wypadku ulicy klasy GP i w 

przedziale od 100 m do 200 m w wypadku dróg klasy S, GP i G poza terenem zabudowy, 

2)   odcinek zmiany pasa ruchu o długości określonej w § 66 ust. 3 pkt 1. 

     

§ 69. 1. Dodatkowy pas ruchu z lewej strony wylotu można stosować na dwujezdniowej 

drodze klasy S lub GP, jeśli na skrzyżowaniu nie ma i nie przewiduje się sygnalizacji 

świetlnej. 

2. Dodatkowy pas ruchu, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć: 

1)   odcinek przyspieszania o długości nie mniejszej niż 100 m, 

2)   odcinek zmiany pasa ruchu o długości określonej w § 66 ust. 3 pkt 1. 

      

§ 70. Kształt i rozmiary pasa lub grupy pasów ruchu dla pojazdów skręcających na 

skrzyżowaniu powinny być dostosowane do struktury rodzajowej pojazdów i organizacji 

ruchu. 

      

§ 71. Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu 

zwykłym powinna być kształtowana za pomocą łuku kołowego o promieniu nie mniejszym 

niż: 

1)   6,0 m - na wlocie drogi klasy L lub D, 

2)   8,0 m - na wlocie drogi klasy G lub Z, 

3)   10,0 m - na wlocie drogi klasy GP. 

     

§ 72. 1. Wewnętrzna krawędź pasa lub grupy pasów ruchu dla pojazdów skręcających w 

prawo na skrzyżowaniu skanalizowanym powinna być kształtowana za pomocą łuku 

kołowego lub krzywej koszowej. 

2. Promień łuku kołowego nie powinien być mniejszy niż 15 m w wypadku wlotu z drogi 

klasy S i 10 m w wypadku wlotu z pozostałych klas dróg. 

3. Krzywą koszową o stosunku promieni R1 : R2 : R3 = n : 1 : m, gdzie n i m wynosi 2 lub 3, 

można stosować, jeśli ułatwia ona ruch pojazdom skręcającym w prawo, a jednocześnie nie 

pogarsza warunków ruchu na przejściach dla pieszych oraz nie utrudnia obserwacji pojazdów 

relacji kolidujących. Środkowy promień krzywej koszowej nie powinien być mniejszy niż 9 

m, a kąty środkowe początkowego i końcowego łuku powinny mieć po 15°. 

      

§ 73. Wewnętrzna krawędź pasa lub grupy pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na 

skrzyżowaniu skanalizowanym powinna być kształtowana za pomocą łuku kołowego lub 

kombinacji odcinka prostego i łuków kołowych o promieniach w przedziale od 10 m do 40 m, 

w zależności od klasy drogi, jej przekroju poprzecznego oraz geometrii skrzyżowania. 



     Urządzenia oświetleniowe 

     

§ 109. 1. Droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, w 

szczególności: 

1)   gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników 

ruchu, 

2)   w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona, 

3)   na skrzyżowaniu z drogą klasy S, 

4)   na skrzyżowaniu typu rondo, 

5)   na skrzyżowaniu skanalizowanym z wyspami w krawężnikach - jeżeli jest to droga klasy 

GP, 

6)   między odcinkami oświetlonymi - jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m, 

7)   na odcinku przyległym do obiektu mostowego - jeżeli obiekt jest oświetlony, 

8)   w obrębie miejsca poboru opłat, zwanego dalej "MPO", 

9)   na ulicy klasy S, 

10)  na jednojezdniowej ulicy o czterech i większej liczbie pasów ruchu, 

11)  na skrzyżowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajdują się budynki użyteczności 

publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej, 

12)  w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na 

terenie zabudowy. 

2. Urządzenie obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek - miejsce obsługi podróżnych, o 

którym mowa w przepisach o drogach publicznych, zwane dalej "MOP", parking dla 

pojazdów ciężarowych, stacja paliw powinny być oświetlone co najmniej w części dostępnej 

dla uczestników ruchu. 

3. Światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych. 

4. Między oświetlonym a nie oświetlonym odcinkiem drogi powinna być wykonana strefa 

przejściowa o zmniejszającym się natężeniu światła i długości nie mniejszej niż: 

1)   200 m - na drodze klasy A lub S, 

2)   100 m - na drodze klasy GP i drogach niższych klas. 

5. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy 

oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi, o której mowa w § 54. 

6. Odległość lica słupa oświetleniowego nie powinna być mniejsza niż : 

1)   1,0 m - od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami, 

2)   0,5 m - od krawędzi pasa awaryjnego, pasa postojowego, utwardzonego pobocza lub 

opaski, 

3)   1,0 m - od lica krawężnika na drodze klasy S lub GP, 

4)   0,5 m - od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach niższych klas, 

przy spełnieniu wymagań, o których mowa w § 130. 

7. Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych określa 

Polska Norma. 

informacje o jednostce 

orzeczenia sądów 

      

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                    /-/ Witold Jankowski  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkTextList.rpc?hiperlink=type=komentarz_Jednostki:nro=Powszechny.58146:part=%C2%A7109:partExactly=No:ver=6&full=1

