
Projekt

z dnia  8 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz.1318); oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1,2 
i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 260 ze zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 843 i poz. 1543), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po 
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty, uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Pozbawia się odcinek drogi gminnej (nr 162199E) leżący w granicach miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 
ul. Miast Partnerskich (od ul. Rakowskiej do ul. Sulejowskiej) - kategorii drogi gminnej. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, zgodnie z którym, odcinek drogi gminnej nr 162199E, 
o którym mowa w §1 zostanie zaliczony do kategorii dróg krajowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

W związku ze zmianą układu dróg krajowych w południowej części województwa łódzkiego po wybudowaniu 
drogi ekspresowej S8 i odcinka autostrady A1 nastąpi zmiana przebiegu drogi krajowej nr 12 w granicach 
administracyjnych naszego miasta. 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwzględniło propozycję nowego przebiegu dróg krajowych przedstawioną 
przez Prezydenta Miasta pismem z dnia 5 lutego 2014 r. znak: PPP.671.10.2014. Zmiana przebiegu dróg krajowych 
w Piotrkowie Trybunalskim uwarunkowana jest dokonaniem  zmiany kategorii następujących odcinków dróg 
w granicach naszego miasta: 

- drogę gminną nr 162199E - ul. Miast Partnerskich (od ul. Rakowskiej do ul. Sulejowskiej) należy pozbawić 
kategorii dróg gminnych i zaliczyć do kategorii dróg krajowych. 

- odcinek drogi krajowej nr 12 – ul. Sulejowską (od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich) należy pozbawić 
kategorii dróg krajowych i zaliczyć do dróg powiatowych. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesyłając projekty rozporządzeń w sprawie zaliczenia i pozbawienia 
dróg kategorii dróg krajowych, pismem znak: DDA-7ai-020-11/14 z dnia 10 marca 2014 r., zwróciło się do Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, o podjęcie i przesłanie, wymaganych ustawą o drogach publicznych, 
następujących uchwał: 

1. Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opiniującej zaliczenie ul. Miast Partnerskich od ul. 
Rakowskiej do ul. Sulejowskiej, do kategorii dróg krajowych, 

2. Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozbawiającej ul. Miast Partnerskich kategorii dróg 
gminnych, 

3. Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opiniującej pozbawienie odcinka 
ul. Sulejowskiej od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich, kategorii dróg krajowych, 

4. Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaliczającej odcinek ul. Sulejowskiej 
do kategorii dróg powiatowych. 

Niniejsza uchwała jest uchwałą wymienioną w pkt. 2 powyższego zestawienia. 

Nie przesłanie ww. uchwał przed skierowaniem projektów rozporządzeń do podpisu Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju spowoduje wykreślenie z projektów rozporządzeń odcinków dróg, o których mowa wyżej, skutkiem 
czego przebieg drogi nr 12 i 74 ustalony zostanie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 91 do ronda Sulejowskiego 
i dalej drogą krajową nr 12 do granic miasta. Należy zaznaczyć, że odcinek drogi krajowej nr 12 od zachodniej 
granicy miasta do ronda Sulejowskiego, na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, z mocy prawa, 
z dniem oddania do użytkowania odcinka drogi ekspresowej nr 8 zostanie zaliczony do kategorii dróg gminnych. 
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