
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/1081/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej 

Na podstawie art. 6a ust. 2, art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Województwa 

Podkarpackiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi publicznej powiatowej ulicę Rzecha w Rzeszowie. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 25 października 2017 r.

Poz. 3447
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

z późn. zm.), do kompetencji rady powiatu (rady miasta na prawach powiatu) należy zaliczenie dróg do 

kategorii dróg powiatowych jak i ich pozbawienie.    

Następuje to w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich 

powiatów oraz opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, 

a w miastach na prawach powiatu po zasięgnięciu opinii prezydenta miasta. 

Pozbawienie ulicy Rzecha kategorii drogi powiatowej ma na celu zaliczenie jej do kategorii dróg 

wojewódzkich. 

Droga ta stanowi obecnie połączenie między drogą krajową nr 97 (będącą dojazdem do autostrady A4 oraz 

drogi ekspresowej S19) a drogą wojewódzką nr 878 stanowiącą alternatywny dojazd do portu lotniczego 

„Jasionka”. Po połączeniu drogi krajowej z drogą wojewódzką droga ta zyskałaby częściowo charakter 

obwodnicowy.  

Ponadto planowane jest przedłużenie przedmiotowej drogi do ulicy Warszawskiej, a następnie docelowo do 

ulicy Krakowskiej, gdzie planowana droga wojewódzka połączy się z drogą krajową nr 94. Wówczas będzie 

biegła od drogi krajowej nr 94 do drogi krajowej nr 97 i będzie stanowiła obwodnicę północą Rzeszowa.  

W związku z powyższym konieczne jest formalne pozbawienie ulicy Rzecha kategorii drogi powiatowej 

i zaliczenie jej do kategorii dróg wojewódzkich, co nastąpi w drodze uchwały sejmiku województwa.  

Uchwałę należy podjąć do 30 września 2017 r. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  
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