Projekt
z dnia 19 marca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art.12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz Dz.U. z 2014 r.,
poz.397 i poz. 1072); oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260 ze zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 843, poz. 1443 i poz.1543 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 659 i poz.1310), Rada
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego, po zasięgnięciu opinii
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz opinii Zarządu Powiatu Piotrkowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się odcinek drogi krajowej nr 12 - ul. Sulejowską (od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich) do
kategorii dróg powiatowych.
§ 2. Zaliczenie odcinka drogi, o którym mowa w §1, do kategorii dróg powiatowych nastąpi pod warunkiem
jednoczesnego pozbawienia go kategorii dróg krajowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Id: F4BCFD21-9183-42CF-B0CB-D19688A7D078. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Projekt z dnia 23 lutego 2015 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg
kategorii dróg krajowych obejmuje odcinek drogi krajowej nr 12 biegnący ul. Sulejowską od al. Kopernika do ul.
Miast Partnerskich, zgodnie z propozycją zmiany przebiegu dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta
Piotrkowa Trybunalskiego przedstawioną przez Prezydenta Miasta w piśmie z dnia 5 lutego 2014 roku znak:
PPP.671.10.2014. skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Aby odcinek drogi krajowej nr 12 – ul. Sulejowską (od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich), mógł być
pozbawiony kategorii drogi krajowej należy równocześnie zaliczyć go do innej kategorii dróg publicznych.
Docelowo odcinek ten wraz z al. Kopernika, al. Piłsudskiego i al. Sikorskiego będzie stanowił ciąg drogi
powiatowej.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe w sytuacji
jednoczesnego zaliczenia jej do innej kategorii a pozbawienie i zaliczenie dróg do określonej kategorii nie może
być dokonane później niż do końca III kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w trybie uchwały rady powiatu
w porozumieniu z właściwym zarządem województwa po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz
opinii prezydenta miasta na prawach powiatu.
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