
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/615/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 20 maja 2013 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – 
Naszacowice 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn. zm.) w związku z art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) Sejmik Województwa 

Małopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg wojewódzkich – odcinek drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – 

Naszacowice o długości 660 m, pokrywający się z przebiegiem obwodnicy Podegrodzia, od skrzyżowania 

tej drogi z obwodnicą i drogą powiatową nr 1542 K w miejscowości Naszacowice do skrzyżowania 

w miejscu wyłączenia drogi powiatowej nr 1544 K z trasy obwodnicy w kierunku m. Brzezna zgodnie 

z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały.  

2. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich nie dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1544 K, który z mocy 

ustawy o drogach publicznych został pozbawiony kategorii drogi powiatowej i zaliczony do kategorii drogi 

gminnej. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXVII/451/12 z dnia 

24 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K 

Chełmiec – Naszacowice.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.  

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.  

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Kazimierz Barczyk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 3784



 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVII/615/13 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 20 maja 2013 r. 
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