
          PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2022 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu 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 2022r. poz. 547 t.j.) oraz na podstawie art. 6 ust. 3, ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. 

zm.),  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się przebieg dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego jak 

w załączniku do uchwały.  

 
§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/625/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 4 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Uzasadnienie 
do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. 

 
Niniejszą uchwałę podejmuje się ze względu na konieczność aktualizacji 

przebiegów dróg wojewódzkich spowodowaną wybudowaniem i oddaniem do 

użytkowania obwodnic miast, kaskadowe przekazanie odcinków dróg krajowych, 

zmiany porządkowe nazw dróg, nowo wybudowane odcinki dróg wojewódzkich.  

Ostatnia aktualizacja Uchwały Sejmiku w tej sprawie była przeprowadzona 

w 2021 r. 

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

województwa, (Dz. U. z 2022r. poz. 547 t.j.) do wyłącznej właściwości sejmiku 

województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami i statutem województwa. 

Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów i zarządów związków 

metropolitalnych, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach 

powiatu - opinii prezydentów miast. 

 Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich dokonywanych niniejszą 

uchwałą wymagało opinii zarządów powiatów na obszarze, których przebiega dana 

droga a w miastach na prawach powiatu prezydentów miast (25 jednostek). 

Województwo wystąpiło o opinię do wszystkich ww. zgodnie z przepisami 

ustawy o drogach publicznych. 

16 zarządów zaaprobowało przesłany wykaz przebiegu dróg wojewódzkich, 

9 zarządów nie odpowiedziało w ustalonym terminie, co jest jednoznaczne 

z akceptacją przebiegu dróg wojewódzkich na swoim terenie (art. 7a ust. 2 ustawy 

o  drogach publicznych), żaden z zarządów nie wnioskował o korektę do 

przedstawionego przebiegu dróg wojewódzkich (szczegółowy wykaz w załączeniu do 

uzasadnienia). 

Do uzasadnienia dołącza się zobrazowanie graficzne zmian przebiegów dróg 

wojewódzkich w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie. 

 Wszystkie wymogi pozwalające na podjęcie przedmiotowej uchwały zostały 

spełnione. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest możliwe i zasadne. 


