
 

           projekt 

UCHWAŁA  Nr      /      /14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia   
 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), oraz art. 5 ust.2 i art. 10 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 
z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Opiniuje się pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

 
§ 2, 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
Do uchwały Nr    /    / 14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
 

 Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości 
sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku 
województwa. 
 Na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg 
krajowych następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw transportu, przedłożony w porozumieniu z ministrami 
właściwymi do spraw administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz obrony 
narodowej, po zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw. 
Zaliczenie odcinków dróg określonych w projekcie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju do kategorii dróg krajowych, związane jest ze zmianą 
przebiegu dróg krajowych w związku ze zmianami kategorii dróg publicznych, które 
następują w wyniku realizacji inicjatyw władz lokalnych i dokonywane są w celu 
usprawnienia ruchu w miastach. Zaliczenie do kategorii dróg krajowych skutkować 
będzie w tym przypadku koniecznością aktualizacji rozporządzeń Ministerstwa 
Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegów dróg krajowych w poszczególnych 
województwach. 
 Proponowana zmiana dotyczy zaliczenia do kategorii dróg krajowych odcinka 
drogi – al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie na odcinku od ulicy 
Rzecha do ulicy Lwowskiej (w ciągu drogi krajowej nr 97). 
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