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Projekt

z dnia  16 lipca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 
1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; 
Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, 
poz.128; Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 
777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art. 7 ust.1 i 2 oraz art. 10 ust.4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 
23, poz. 136; Nr 192, poz.1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz.1391; Nr 227, poz. 1505; Dz.U. 
z 2009 r. Nr 19, poz.100 i 101; Nr 86, poz.720 ; Nr 168, poz.1323; Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz.675 ; Nr 152, 
poz.1018; Nr 225, poz.1466; Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 ; Nr 159, poz. 945; Dz.U. z 2012 r. poz.472), Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
sprawującego funkcje Starosty uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, wymienione poniżej, nowo-wybudowane odcinki dróg: 

a) odcinek drogi wybudowany na przedłużeniu drogi gminnej nr 162047E, od odcinka drogi wybudowanego na 
przedłużeniu drogi gminnej nr 162209E (ul. Modrzewskiego), do drogi gminnej nr 162334E (ul. Słowackiego). 

b) odcinek drogi wybudowany na przedłużeniu drogi gminnej nr 162209E, od nowo-wybudowanego odcinka drogi 
nr 162047E, o którym mowa w pkt a) na wschód w kierunku ul. Źródlanej do dotychczasowego zakończenia 
drogi nr 162209E (ul. Modrzewskiego). 

§ 2. Lokalizację i przebieg odcinków dróg, o których mowa w §1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zaliczenia nowo-wybudowanych 
odcinków dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała dotyczy nowo-wybudowanych odcinków ulic leżących 
w ciągach dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych t.j. drogi nr 162209E (ul. Modrzewskiego) 
oraz drogi nr 162047E (trasy N-S). Na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na 
„Budowie drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S od ul. Słowackiego do połączenia z ul. Modrzewskiego do ul. 
Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim (Decyzja nr 4/2010 Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28.06.2010), zostały wybudowane dwa nowe odcinki dróg:                                                                                                                                 
a) odcinek drogi wybudowany na przedłużeniu drogi gminnej nr 162047E od odcinka drogi wybudowanego na 
przedłużeniu drogi gminnej nr 162209E (ul. Modrzewskiego), do drogi gminnej nr 162334E (ul. Słowackiego).                                                                            
b) odcinek drogi wybudowany na przedłużeniu drogi gminnej nr 162209E, od nowo-wybudowanego odcinka drogi 
nr 162047E, o którym mowa w pkt a) na wschód w kierunku ul. Źródlanej do dotychczasowego zakończenia drogi 
nr 162209E (ul. Modrzewskiego). Obiekty zostały oddane do użytkowania na podstawie Decyzji Nr 151/2011 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – pismo znak: PINB.7353/294/2011/s z dnia 31.10.2011 r. Oba 
odcinki dróg są własnością Gminy i na dzień dzisiejszy stanowią lokalne połączenie uzupełniające sieć dróg 
gminnych. Uwzględniając wymogi ustawy o drogach publicznych wynikające z art. 2a ust.2, oraz przesłanki 
zaliczania dróg do kategorii dróg określone w art. 7 i art.10 ust. 4, odcinki dróg objęte tą uchwałą należy zaliczyć 
do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art., 7 ust. 2) i powinno być dokonane do końca III kwartału 
danego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia roku następnego (art.10 ust.3).  
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