
- PROJEKT - 

UCHWAŁA Nr ……/…/2016 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ………2016 r. 

 

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

administracyjnych miasta 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), art. 6a ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o 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 LII/881/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2006r. 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta,  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W załączniku do uchwały: 

a) L.p. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 
Piotrków Tryb. – 

Piotrków Tryb. 
1540E 

1 ul. Łódzka dr. kraj. nr 8 al. Armii Krajowej 

2 al. Armii Krajowej ul. Łódzka ul. Dmowskiego 

3 ul. Żelazna ul. Dmowskiego ul. Roosevelta” 

 

b) L.p. 5 skreśla się  

c) L.p. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. 
Piotrków Tryb. – 

Piotrków Tryb. 
1560E 

1 al. Sikorskiego dr kraj. A1 al. Armii Krajowej 

2 al. Piłsudskiego al. Armii Krajowej al. Kopernika 

3 al. Kopernika al. Piłsudskiego ul. Sulejowska 

4 ul. Sulejowska al. Kopernika ul. Miast Partnerskich” 

 

§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 powiatowych w granicach 

administracyjnych miasta 

 

 

Uchwała stanowi aktualizację przebiegu dróg powiatowych określonego w uchwale 

LII/881/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych w związku z zaliczeniem z dniem 1 stycznia 2016roku 

odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych, na podstawie niżej wymienionych uchwał: 

 Uchwała Nr VIII/106/15  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 

2015r. na podstawie której do kategorii dróg powiatowych zaliczony został odcinek  

ul. Sulejowskiej (od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich). 

Odcinek ul. Sulejowskiej jest przedłużeniem drogi powiatowej nr 1560E w związku 

z powyższym zasadne jest włączenie go do przebiegu istniejącej drogi powiatowej.  

 Uchwała Nr XIII/153/15  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 

2015r., na podstawie której do kategorii dróg powiatowych zaliczono następujące 

odcinki dróg: 

- al. Armii Krajowej (od ul. Wojska Polskiego do al. Piłsudskiego)  

- al. Piłsudskiego (od al. Armii Krajowej do al. Kopernika) 

- al. Kopernika (od al. Piłsudskiego do ul. Sulejowskiej). 

Odcinek al. Armii Krajowej od ul. Wojska Polskiego do al. Piłsudskiego leży w ciągu drogi 

powiatowej nr 1540E, natomiast odcinek al.  Piłsudskiego i al. Kopernika leżą w ciągu drogi 

powiatowej 1560E w związku z powyższym zasadne jest włączenie tych  odcinków dróg 

do przebiegów w/w dróg.  

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg 

powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą 

wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie, a funkcje organów 

powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz  prezydent miasta. 

 

 

 

 


