
         PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2022 r. 

 
 
w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie 

województwa podkarpackiego. 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) 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 z późn. zm.), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej DW 877 na 

terenie Miasta Leżajsk, składający się z:  

1) części ulicy Siedlanka od skrzyżowania z ulicą Browarną do ulicy Sanowej,  

2)  ulicy Sanowej do ulicy Siedlanka do ulicy Słowackiego, 

3) ulicy Słowackiego od ulicy Sanowej do ulicy Mickiewicza,  

4) części ulicy Mickiewicza od ulicy Słowackiego do ulicy Rzeszowskiej, 

5) ulicy Rzeszowskiej od Mickiewicza do granicy miasta. 

2. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej DW 877 na 

terenie Gminy Leżajsk, od granicy Miasta Leżajsk do DK77. 

 

§ 2 

 

Położenie i przebieg dróg określonych w § 1 przedstawia załącznik graficzny do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

 

Pozbawienie kategorii odcinków dróg, o których mowa w § 1, następuje z mocą od 

1 stycznia 2023 r., pod warunkiem zaliczenia tych dróg do 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 2023 roku. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o uruchomieniu 

procedury mającej na celu uporządkowanie układu komunikacyjnego dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, w tym na terenie Miasta 

Leżajsk i Gminy Leżajsk. 

Wspólnie z Burmistrzem Miasta Leżajsk i Wójtem Gminy Leżajsk został 

wypracowany kompleksowy schemat zmian tego układu a przedstawia się on 

następująco:  

• Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej DW 

877 na terenie Miasta Leżajsk, składający się z:  

1) części ulicy Siedlanka od skrzyżowania z ulicą Browarną do ulicy Sanowej,  

2)  ulicy Sanowej do ulicy Siedlanka do ulicy Słowackiego, 

3) ulicy Słowackiego od ulicy Sanowej do ulicy Mickiewicza,  

4) części ulicy Mickiewicza od ulicy Słowackiego do ulicy Rzeszowskiej, 

5) ulicy Rzeszowskiej od Mickiewicza do granicy miasta. 

• Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej DW 

877 na terenie Gminy Leżajsk, od granicy Miasta Leżajsk do DK77. 

• Zalicza się do dróg wojewódzkich drogi gminne na terenie Miasta Leżajsk: 

Przytorze, Hutniczą i Browarną. 

Zobrazowanie graficzne wnoszonych zmian przedstawione jest w załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

Na chwilę obecną prowadzone są różne prace mające na celu poprawę stanu 

technicznego dróg, które będą przekazane nowym zarządcom dróg.  

 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.  

W związku z tym, by taka zmiana weszła w życie: 

1.  Rada Miejska w Leżajsku oraz Rada Gminy Leżajsk winne podjąć 

uchwały w ww. terminie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych odcinków drogi wojewódzkiej pozbawionych swojej 

kategorii, 

2. Rada Miejska w Leżajsku winna podjąć uchwałę o pozbawieniu dróg 

gminnych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg 

wojewódzkich, 

3.  Sejmik Województwa Podkarpackiego winien podjąć uchwałę 

o pozbawieniu odcinków dróg wojewódzkich swojej kategorii na 

terenie Miasta Leżajsk i Gminy Leżajsk,  

4.  Sejmik Województwa Podkarpackiego winien podjąć uchwałę o zaliczeniu 

do dróg wojewódzkich ww. ulic z terenu Miasta Leżajsk.  

Kolejnym etapem kończącym całą procedurę będzie przygotowanie i podjęcie 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały o ustaleniu przebiegu dróg 

wojewódzkich sankcjonującą wnoszoną zmianę. 

Województwo uzyskało wymagane opinie ministrów do spraw transportu oraz 

obrony narodowej w tej sprawie. 

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

 


