
Projekt  

UCHWAŁA NR  ......./.../21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ..... 2021 roku 
 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi 
wojewódzkiej na terenie miasta Nisko 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 5 a ustawy 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 t.j.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko, odcinków drogi 

wojewódzkiej, od granicy miast Stalowej Woli i Niska do drogi wojewódzkiej Nr 872 

i od drogi krajowej Nr 19 do km 62+665 (była droga krajowa Nr 77), które zostały 

zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich w związku z wybudowaniem i oddaniem do 

użytkowania obwodnicy miast Nisko i Stalowa Wola, dokonanym w trybie art. 10 ust. 

5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 

1376 t.j.). 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

       

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  



UZASADNIENIE 

do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie Miasta 
Nisko 
 

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa 

obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77 wraz z infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanego przez GDDKiA 

i oddaniem do użytkowania obwodnicy Stalowej Woli i Niska nastąpiła zmiana układu 

komunikacyjnego dróg na terenie miast Nisko i Stalowa Wola. 

Biorąc powyższe pod uwagę starodroże tej drogi krajowej zgodnie z art. 10 

ust. 5 ustawy o drogach publicznych przebiegającej ulicami miasta Niska i Stalowej 

Woli stało się drogą wojewódzką.  

Zasada prawidłowego kształtowania sieci dróg publicznych nakazuje, aby 

drogi danej kategorii zaczynały się i kończyły na drogach, co najmniej tej samej 

kategorii drogi.  

W związku z tym w nowo powstałym układzie komunikacyjnym celem 

zachowania spójności sieci dróg wojewódzkich wprowadza się zgodnie z decyzją 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku następującą 

zmianę: pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko, odcinków 

drogi wojewódzkiej, od granicy miast Stalowej Woli i Niska do drogi wojewódzkiej 

Nr 872 i od drogi krajowej Nr 19 do km 62+665 (była droga krajowa Nr 77) 

i przekazuje staroście powiatu niżańskiego. 

Zgodnie z zapisem znowelizowanej ustawy po drogach Zarząd Województwa 

poinformował Zarząd Powiatu o zamiarze podjęcia uchwały przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu przedmiotowego odcinka drogi 

wojewódzkiej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii powiatowej nie mniej 

niż 30 dni przed podjęciem Uchwały Sejmiku w przedmiotowej sprawie. 

Wnoszoną zmianę obrazuje załączona mapa poglądowa. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


