
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/1474/2018 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogę wewnętrzną ul. Lipcową położoną 

w Rzeszowie na działkach  nr 978  i 915 obr. 208 – Rzeszów Nowe Miasto); 

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

uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 26 września 2018 r.

Poz. 4049
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem uchwały jest zaliczenie drogi wewnętrznej ulicy Lipcowej do kategorii dróg publicznych 

gminnych. 

Z wnioskiem o zaliczenie przedmiotowej ulicy do kategorii dróg publicznych wystąpili mieszkańcy  

ww. ulicy, w związku z nie przestrzeganiem przepisów o ruchu drogowym przez osoby przyjezdne jak i przez 

nowych mieszkańców. 

W celu zapewnienia przestrzegania zasad ruchu drogowego i zapewnienia skuteczności działania służb 

porządkowych konieczne jest zaliczenie  przedmiotowej drogi do kategorii dróg publicznych, gdyż na nich  

w pełnym zakresie obowiązuje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1260 z późn. zm.), która określa zasady ruchu drogowego. 

Ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017  

poz. 222, z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych 

kategorii dróg, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. 

Ulica Lipcowa, której przebieg pokazano w załączniku graficznym, spełnia wymogi określone w powołanym 

przepisie: 

• ma znaczenie lokalne, 

• tworzy uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, 

• nie jest zaliczona do innej kategorii dróg publicznych. 

Ulica położona jest na działkach nr 978  i 915 obr. 208 – Rzeszów Nowe Miasto, stanowiących własność 

Gminy Miasta Rzeszów. 

Zaliczenie ulicy do dróg publicznych nie wpłynie na koszty utrzymania, gdyż należące do Gminy drogi 

wewnętrzne oraz drogi publiczne gminne utrzymuje Gmina Miasto Rzeszów. 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Rzeszowa należy do kompetencji Rady Miasta 

Rzeszowa. 
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