
- PROJEKT - 

UCHWAŁA Nr ……/…/2016 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ………2016 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach 

administracyjnych miasta 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy o z dnia 21 marca 1985 r.  drogach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 870, poz. 774, 

poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, 

co następuje: 
 

§1. W uchwale Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 

2008r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta, 

zmienionej uchwałą Nr XXXII/551/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 

grudnia 2008r. oraz uchwałą Nr XXXV/666/2013 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 28 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W załączniku do uchwały: 
 

a) L.p. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. 162010E Batorego Kopernika  Jagiellońska” 
 

b) L.p. 28 skreśla się,  
 

c) L.p. 104 skreśla się,  
  

d) L.p. 151 skreśla się, 
 

e) L.p. 274 otrzymuje brzmienie: 

„274. 
 

Targowa Piastowska Fabryczna „ 
 

f) L.p. 301 otrzymuje brzmienie: 

„301. 162424E Wojska Polskiego 

1.Granica miasta 

 

2.Granica zarządów 
GDDKiA/ZDiUM 

Granica zarządów 
ZDiUM/GDDKiA 
 

Wolborska” 
 

g) L.p. 366 skreśla się, 
 

h) L.p. 373 otrzymuje brzmienie: 

„373. 162365E Szklarska Dmowskiego Niska” 
 

i) L.p. 379 skreśla się. 
 

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art%287%29ust%281%29pkt%2813%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16791834#art%287%29ust%283%29
http://sip.lex.pl/#/akt/18204079


UZASADNIENIE 

 do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach 

administracyjnych miasta 

 

Uchwała stanowi aktualizację przebiegu dróg gminnych określonego w Uchwale 

Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008r.  

zmienionej Uchwałą Nr XXXII/551/08 z dnia 23 grudnia 2008r. oraz Uchwałą 

Nr XXXV/666/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.  

Zmiana w/w uchwały podyktowana jest następującymi względami: 

- w punkcie a) zmieniono wcześniej ustalony przebieg drogi nr 162010E - ul. Batorego 

(włączenie do al. Kopernika). 

- w punkcie b) wykreślono drogę nr 162041E biegnącą ul. Chrobrego, która na mocy 

Uchwały Nr XIII/151/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 

roku została pozbawiona kategorii drogi gminnej i wyłączona z użytkowania jako droga 

publiczna. 

- w punkcie c) wykreślono drogę nr 162136E biegnącą ul.  Kazimierza Wielkiego, która na 

mocy Uchwały Nr XIII/151/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 

2015 roku została pozbawiona kategorii drogi gminnej i wyłączona z użytkowania jako droga 

publiczna. 

- w punkcie d) wykreślono drogę nr 162198E biegnącą ul.  Mieszka I, która na mocy 

Uchwały Nr XIII/151/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 

roku została pozbawiona kategorii drogi gminnej i wyłączona z użytkowania jako droga 

publiczna. 

- w punkcie e) zmieniono przebieg drogi nr 162380E biegnącej ul. Targową, której odcinek, 

od ul. Piastowskiej na północ do zakończenia drogi, na mocy Uchwały Nr XIII/151/15 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku został pozbawiony kategorii 

drogi gminnej i wyłączony z użytkowania jako droga publiczna. 

- w punkcie f)  zmieniono przebieg drogi gminnej nr 162424E biegnącej ul. Wojska Polskiego 

poprzez włączenie do niej odcinka dotychczasowej drogi krajowej nr 12, który na mocy art. 

10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460) został 

zaliczony do kategorii drogi gminnej  w związku z budową S8. 

- w punkcie g) wykreślono drogę nr 162199E biegnącą ul. Miast Partnerskich, która na mocy 

Uchwały Nr VIII/107/15 z dnia 22 kwietnia 2015r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

została pozbawiona kategorii drogi gminnej. 

- w punkcie h) zmieniono wcześniej ustalony przebieg drogi nr 162365E - ul. Szklarskiej. 

- w punkcie i) skreślono pozycję (pusta), którą omyłkowo dodano w Uchwale 

Nr XXXV/666/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg 

gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 


