UCHWAŁA NR XXXV/582/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej
przebiegu
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) oraz art. 6 i art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z późn. zm.2) w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrem
Obrony Narodowej, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii drogi wojewódzkiej następujące odcinki dróg publicznych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
1) odcinek drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń o długości 4,790 km
tj. al. Jana Pawła II na terenie miasta Włocławek o przebiegu od skrzyżowania z drogą
krajową nr 62 Strzelno – Siemiatycze do granicy administracyjnej miasta Włocławek;
2) odcinek drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń tj. al. Jana Pawła II
o długości 3,212 km na terenie powiatu włocławskiego tj. od granicy administracyjnej miasta
Włocławek do skrzyżowania z drogą Nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin.
§ 2. Ustala się przebieg nowo powstałej drogi wojewódzkiej – (Droga Nr 62)
Włocławek - Kruszyn (droga wojewódzka Nr 265) od km 0+000 do km 8+002 na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 z 2017 r. poz. 730,
poz. 935
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255
z 2017 r. poz. 191, poz. 1089.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zaliczenie do kategorii drogi wojewódzkiej następujących odcinków dróg publicznych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
1) odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń o długości 4,790 km
tj. al. Jana Pawła II na terenie miasta Włocławek o przebiegu od skrzyżowania z drogą
krajową nr 62 Strzelno – Siemiatycze do granicy administracyjnej miasta Włocławek;
2) odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń tj. al. Jana Pawła II
o długości 3,212 km na terenie powiatu włocławskiego tj. od granicy administracyjnej miasta
Włocławek do skrzyżowania z drogą Nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm) samorząd województwa wykonuje
zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie (…)
transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Zgodnie z art. 18 pkt 20 cytowanej ustawy do wyłącznej właściwości sejmiku
województwa należy (…) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż
określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie
dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi do kategorii
dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu
z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy ustalenie przebiegu istniejących dróg
wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii
zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu
– opinii prezydentów miast.
Zgodnie z art. 7a ustawy o drogach publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym
terminie uznaje się za akceptację propozycji.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 cytowanej ustawy pozbawienie i zaliczenie nie może być
dokonywane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia
roku następnego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Minister Obrony Narodowej w piśmie z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: Nr P5/1714
uzgadnia pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi wojewódzkiej następujących odcinków
dróg publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
- odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń o długości 4,790 km
tj. al. Jana Pawła II na terenie miasta Włocławek o przebiegu od skrzyżowania z drogą
krajową nr 62 Strzelno – Siemiatycze do granicy administracyjnej miasta Włocławek;
- odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń tj. al. Jana Pawła II
o długości 3,212 km na terenie powiatu włocławskiego tj. od granicy administracyjnej miasta
Włocławek do skrzyżowania z drogą Nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin.

Minister Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z dnia 26 czerwca 2017 r.,
znak: DDP.5.4510.124.2017.AI.1 uzgadnia pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi
wojewódzkiej następujących odcinków dróg publicznych na terenie województwa kujawskopomorskiego:
- odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń o długości 4,790 km
tj. al. Jana Pawła II na terenie miasta Włocławek o przebiegu od skrzyżowania z drogą
krajową nr 62 Strzelno – Siemiatycze do granicy administracyjnej miasta Włocławek;
- odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń tj. al. Jana Pawła II
o długości 3,212 km na terenie powiatu włocławskiego tj. od granicy administracyjnej miasta
Włocławek do skrzyżowania z drogą Nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin.
Zarząd Powiatu we Włocławku opinia pozytywna wyrażona Uchwałą Nr 539/17
Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie ustalenia przebiegu dla nowo powstałej drogi wojewódzkiej (Droga Nr 62)
Włocławek – Kruszyn (droga wojewódzka Nr 265).
Prezydent Miasta Włocławek opinia pozytywna wyrażona pismem z dnia 12 lipca
2017 r. znak NK.KD.7210.2.10353.2017 w sprawie ustalenia przebiegu nowo powstałej drogi
wojewódzkiej tj. (Droga Nr 62) Włocławek – Kruszyn (droga wojewódzka Nr 265).
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przekwalifikowywany odcinek drogi powiatowej stanowi ciąg komunikacyjny
znajdujący się w części tj. 4,790 km w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz
w części tj. 3,212 km poza granicami administracyjnymi miasta Włocławek tzn. na terenie
powiatu włocławskiego. Powyższy ciąg komunikacyjny o łącznej długości 8,02 km łączy
siedzibę powiatu – miasto Włocławek z drogą wojewódzką Nr 265 tworząc połączenie drogi
krajowej z siedzibami gmin m.in. Kowal, Brześć Kujawski, Choceń i Chodecz.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiegający przez miejscowość Włocławek, Nowa
Wieś i Kruszyn charakteryzuje się średnim natężeniem ruchu samochodowego, rowerowego
oraz pieszego. Podwyższenie kategorii drogi na tym odcinku przyczyni się do stworzenia
połączenia pomiędzy drogami wyższych kategorii tj. wojewódzkimi i krajowymi oraz
przełoży się to na skrócenie czasu przejazdu, a także na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała ma charakter formalny i rodzi skutki finansowe. Skutki finansowe uchwały
określone są w opracowywanym Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji
drogowej i kolejowej na lata 2014-2020. Powyższy dokument wskazuje całkowitą alokację
przeznaczoną na drogi wojewódzkie, z której to puli wyodrębniono 15% (tj. 18 mln EUR)
na realizację projektów związanych z budową, rozbudową, przebudową, modernizacją dróg
wojewódzkich w miastach prezydenckich. Maksymalna kwota, o którą miasta prezydenckie
będą mogły ubiegać się w konkursie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, będzie zależna
od liczby mieszkańców danego miasta. Według dokonanej analizy dla Miasta Włocławka,
priorytet inwestycyjny 7b, alokacja wynosi 2 404 657,31 EUR.
Drogami wojewódzkimi znajdującymi się na terenie miast na prawach powiatu
zarządza Prezydent Miasta. Natomiast drogami wojewódzkimi zlokalizowanymi poza
granicami miasta na prawach powiatu zarządza województwo. Wobec tej zasady odcinek
drogi znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Włocławek dł. 4,790 km tj. od
skrzyżowania z drogą krajową nr 62 Strzelno – Siemiatycze do granicy administracyjnej
miasta Włocławek będzie w zarządzie Prezydenta Włocławka. Natomiast odcinek drogi od
granicy administracyjnej miasta Włocławek do skrzyżowania z drogą nr 265 Brześć Kujawski

– Kowal – Gostynin dł. 3,212 km będzie znajdował się w Zarządzie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z powyższym zostanie podpisane stosowne porozumienie pomiędzy
Województwem a Miastem Włocławek na mocy, którego zostanie przekazane utrzymanie
odcinka drogi wychodzącego poza teren miasta Włocławek.
Przedmiotowa regulacja zmiany kategorii dróg wymaga dodatkowo zmiany
zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nadania
numerów drogom wojewódzkim poprzez nadanie nowego numeru drogi.

