Projekt
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz.1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ust. 2 i
art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.:
Dz. U. z 2015 r., poz. 870), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg:
a) al. Armii Krajowej od ul. Wojska Polskiego do al. Piłsudskiego,
b) al. Piłsudskiego od al. Armii Krajowej do al. Kopernika,
c) al. Kopernika od al. Piłsudskiego do ul. Sulejowskiej.
§ 2. Pozbawienie odcinków dróg, o których mowa w §1, kategorii dróg gminnych nastąpi pod
warunkiem jednoczesnego zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
§ 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.
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Uzasadnienie
Wymienione
w uchwale
odcinki
dróg,
zgodnie
z informacją
Ministra
Infrastruktury
i Rozwoju zawartą w piśmie z dnia 10.12.2014 r. znak: DDA-VIIai-4600-189/14, z dniem oddania do użytkowania
odcinka drogi ekspresowej S8, które, jak wynika z pisma DDA-VIIai-4600-177/14 z dnia 27.10.2014 r. nastąpiło
w dniu 21 sierpnia 2014 roku, na mocy art.10 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zostały
pozbawione kategorii dróg krajowych i zaliczone do kategorii dróg gminnych.
Odcinek al. Armii Krajowej od ul. Wojska Polskiego do al. Piłsudskiego leży w ciągu drogi powiatowej nr
1540E natomiast al.: Piłsudskiego i Kopernika leżą w ciągu drogi powiatowej nr 1560E. W związku z powyższym
zasadne jest aby włączyć wymienione w uchwale odcinki dróg do sieci dróg powiatowych. Przemawia za tym
nie tylko ich położenie ale także cechy funkcjonalno-techniczne.
Aby odcinki dróg objęte uchwałą mogły być zaliczone do kategorii dróg powiatowych, należy pozbawić je
kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii dokonuje się w trybie
uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
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