
 
         PROJEKT 

UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                  2018 r. 
 

 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie 

województwa podkarpackiego. 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018r. poz.913) oraz na podstawie  
art. 6 ust 1 i 2 oraz art.10 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich ciąg drogowy na terenie miasta Rzeszów 
i gminy Boguchwała (jak w załączniku graficznym) składający się z: 
1) Ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty - połączenie ulicy Przemysłowej z Podkarpacką. 
2) Nowo wybudowanej drogi łączącej ulicę Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty z drogą 
ekspresową S-19. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. 

 
 Zgodnie z art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa, (Dz.U. 2018 poz. 913), do wyłącznej właściwości sejmiku 

województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami i statutem województwa  

 Niniejszą uchwalę podejmuje się ze względu na zakończenie procesu 

budowlanego drogi łączącej drogę krajową nr 19 na terenie miasta Rzeszów 

(ul. Podkarpacka) z drogą ekspresową S-19 na terenie gminy Boguchwała i oddania 

jej do użytkowania. 

 Przedmiotowe drogi zostały wybudowane na podstawie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowych wydanych na podstawie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach 

inwestycji: 

1. Ulica Żołnierzy 9 dywizji Piechoty - "Budowa drogi wojewódzkiej - połączenie ulicy 

Przemysłowej z Podkarpacką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami 

i urządzeniami budowlanymi: 

2. Nowo wybudowana droga łącząca ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty z drogą 

ekspresowa S-19 - "Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019.11 do km 3+457,29 - 

połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła 

z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

Ciąg tych dróg stanowi bezpośrednie połączenie drogi krajowej Nr 19 - 

ul. Podkarpacka z drogą ekspresową S19 węzeł południe (Kielanówka). 

 Przedmiotowe zmiany obrazuje załącznik graficzny będący integralną częścią 

Uchwały. 

 Na przedmiotową zmianę Województwo uzyskało wymaganą akceptację 

Ministrów do spraw transportu oraz obrony narodowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne. 



ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty  

droga łącząca ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty z drogą ekspresową S-19 

Załącznik graficzny do Uchwały Nr………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia……………………….  
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