
UCHWAŁA Nr 309 / 6138 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 31 sierpnia 2021r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej 

kategorii na terenie województwa podkarpackiego. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie 

województwa podkarpackiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
          

 
 
 
 

 

 



 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                  2021 r. 
 

 
w sprawie pozbawienia 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 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 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej drogę wojewódzką Nr 864 Nowy Lubliniec 

- Żuków. 

 

§ 2 

 

Położenie i przebieg wnoszonych zmian wymienionych § 1 przedstawia załącznik 

graficzny do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

 
Pozbawienie kategorii drogi, o której mowa w § 1, następuje z mocą od 1 stycznia 
2022r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi 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 2022 roku. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej 

swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego, Gmina Cieszanów. 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego decyzji 

kierunkowych mających na celu uporządkowanie układu komunikacyjnego dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, uruchomiono procedurę 

zmiany kategorii drogi wojewódzkiej Nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków na kategorię 

dróg gminnych.  

Droga ta nie ma znaczenia komunikacyjnego dla województwa 

podkarpackiego. Średniodobowy ruch pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi 

wg. GPR z 2015 roku wynosi 561 pojazdów. Droga ta ma znaczenie lokalne, nie 

wpisuje się w definicję drogi wojewódzkiej, a jej stan techniczny uznaje się za dobry.  

Nawierzchnia przedmiotowej drogi była odcinkowo odnawiana w ciągu 

ostatnich lat a w ubiegłym miesiącu ostatnie roboty zostały zakończone zgodnie 

z warunkiem Gminy Cieszanów, która to chciała, aby droga ta była przekazana 

w dobrym stanie technicznym. 

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

Gminy Cieszanów winna podjąć uchwałę w ww. terminie w sprawie zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych drogę wojewódzką pozbawioną swojej kategorii. 

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. 


