
UCHWAŁA Nr 322 / 6423 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 18 października 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich 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 zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg wojewódzkich 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. 

 
 
Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
 



     
    

PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2021 r. 

 
 
w  sprawie zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 roku w  sprawie zaliczenia drogi  
do kategorii 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 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 

 

W Uchwale Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 

2021 roku, w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie 

województwa podkarpackiego, wprowadza się następującą zmianę:  

 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zaliczenie drogi do kategorii dróg wojewódzkich, o której mowa w § 1, następuje 

z mocą od 1 stycznia 2022 roku, pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi 

powiatowej”.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 3 
 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Uzasadnienie 

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 roku w  sprawie zaliczenia drogi  
do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego 
w m. Jasło. 

 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest sprostowanie oczywistej 

omyłki pisarskiej popełnionej w Uchwale Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z  dnia 27 września 2021 roku, w  sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. 

 

§ 1 przedmiotowej uchwały określa, że przedmiotem procedury zmiany 

kategorii drogi jest ulica Kasprowicza w Jaśle będąca drogą powiatową.  

 

 W treści cytowanej Uchwały błędnie wpisano, że zaliczenie drogi do kategorii 

dróg wojewódzkich, o której mowa w § 1, następuje z mocą od 1 stycznia 2022r., pod 

warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi gminnej.  

 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „zaliczenie drogi do kategorii dróg 

wojewódzkich, o której mowa w § 1, następuje z mocą od 1 stycznia 2022r., pod 

warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi powiatowej”.  

 

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

 

 

 

 

 


