
      PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2021 r. 

 
 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie 

województwa podkarpackiego. 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.1668 z późn. zm.) oraz na podstawie  

art. 6 ust 1,2 oraz art.10 ust 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 t.j.), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich drogi w m. Stalowa Wola: 

1) Chopina od ul. Jana Pawła II do Łącznika z Trasą Podskarpową, 

2) Łącznik z Trasą Podskarpową od ul. Chopina do DK 77. 

 

§ 2 

 

Położenie i przebieg wnoszonych zmian wymienionych § 1 przedstawia załącznik 

graficzny do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg wojewódzkich, o których mowa w § 1, następuje 
z mocą od 1 stycznia 2022r., pod warunkiem pobawienia tych dróg kategorii dróg 
gminnych.  
 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 
§ 5 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

wojewódzkich drogi gminnej na terenie województwa podkarpackiego. 

 

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 Stalowa Wola i Nisko.  

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. 

W związku z tym, w nowo powstałym układzie komunikacyjnym celem 

zachowania spójności sieci dróg wojewódzkich zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku o uruchomieniu 

procedury mającej na celu zmianę przebiegu DW 871 poprzez jej wydłużenie 

o odcinek ul. Aleje Jana Pawła II od km 47+820 do km 48+730 (była DK 77) oraz 

ul. Chopina w km 4+670 do km 5+318 zwrócono się z wnioskiem do Prezydenta 

Stalowej Woli o rozważenie przekazania ulicy Chopina w ww. kilometrażu aż do 

DK 77 na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego poprzez zmianę kategorii 

drogi gminnej do kategorii dróg wojewódzkich. 

W odpowiedzi na ww., wniosek Marszałek Województwa Podkarpackiego 

otrzymał Uchwałę Nr XLI/482/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca  

2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Chopina i Łącznika 

ul. Chopina z Trasą Podskarpową i w związku z tym przystąpiono do dalszej 

procedury zmiany kategorii przedmiotowej drogi. 

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art  10.  ustawy, który 

stanowi, że organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest 

organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej 

kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej 

kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 

wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 

zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być 



dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 

1 stycznia roku następnego.  

Województwo uzyskało wymagane opinie ministrów do spraw transportu oraz 

obrony narodowej w tej sprawie. 

Kolejnym etapem kończącym całą procedurę będzie przygotowanie i podjęcie 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały o ustaleniu przebiegu dróg 

wojewódzkich sankcjonującą wnoszoną zmianę. 

 

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

 


