
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/1082/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie pozbawienia niektórych ulic 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 następujące ulice w Rzeszowie: 

1) część ulicy Lwowskiej, od al. Tadeusza Rejtana do al. Józefa Piłsudskiego; 

2) część alei Józefa Piłsudskiego, od ulicy Lwowskiej do alei Łukasza Cieplińskiego; 

3) część alei Łukasza Cieplińskiego, od alei Józefa Piłsudskiego do ulicy Marszałkowskiej; 

4) ulicę Marszałkowską, od alei Łukasza Cieplińskiego do ulicy Lubelskiej; 

5) część ulicy Lubelskiej, od ulicy Marszałkowskiej do ulicy gen. Stanisława Maczka. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych 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. 3448
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 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 pozbawianie dróg kategorii dróg powiatowych.  

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. 

Przedmiotem uchwały jest pozbawienie części ulicy Lwowskiej, części alei Józefa Piłsudskiego, części 

alei Łukasza Cieplińskiego, ulicy Marszałkowskiej oraz części ulicy Lubelskiej dotychczasowego statusu dróg 

publicznych powiatowych.  

Pozbawienie powyższych dróg obecnej kategorii ma na celu umożliwienie włączenia ich w ciąg drogi 

wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka, w celu zachowania ciągłości przebiegu drogi wojewódzkiej  

w Rzeszowie. Aby można było zaliczyć przedmiotowe ulice do kategorii dróg publicznych wojewódzkich 

należy uprzednio pozbawić je dotychczasowej kategorii.  

Z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych wynika, że pozbawienie drogi publicznej dotychczasowej 

kategorii musi nastąpić z jednoczesnym zaliczeniem jej do nowej kategorii. Dlatego wejście w życie uchwały 

musi być skorelowane z wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaliczającej ulicę 

do dróg publicznych wojewódzkich. 

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

Województwa Podkarpackiego. 
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