
Uchwata nr XLIXjl081j2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 26 wrzesnia 2017 r. 


w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej 

Na podstawie art. 6a ust. 2, art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1440, z p6Zn. zm.), art. 92 ust. 1 punkt 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 814, z 
p6Zn. zm.) i art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6Zn. zm.), w porozumieniu z Zarzqdem 
Wojewodztwa Podkarpackiego, po zasi~gni~ciu opinii Zarzqdu Powiatu Rzeszowskiego 
i Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 
Pozbawia si~ kategorii drogi publicznej powiatowej ulic~ Rzecha w Rzeszowie. 

§ 2 
Szczegotowe pofozenie przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawia zatqcznik do 
niniejszej uchwafy. 

§ 3 
Wykonanie uchwafy powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 
Uchwafa podlega ogfoszeniu w Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

§ 5 
Uchwafa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 


~>ec 
Andrzej Oec 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1440, z pMn. zm.), do kompetencji rady powiatu (rady miasta na prawach 
powiatu) nalezy zaliczenie drag do kategorii drag powiatowych jak i ich pozbawienie. 

NastE;!puje to w porozumieniu z zarzqdem wojewadztwa, po zasiE;!gniE;!ciu opinii 
zarzqdaw sqsiednich powiataw oraz opinii wajtaw (burmistrzaw, prezydentaw miast) 
gmin, na obszarze ktarych przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu po 
zasiE;!gniE;!ciu opinii prezydenta miasta. 

Pozbawienie ulicy Rzecha kategorii drogi powiatowej ma na celu zaliczenie jej 
do kategorii drag wojewadzkich. 

Droga ta stanowi obecnie potqczenie miE;!dzy drogq krajowq nr 97 (bE;!dqcq dojazdem 
do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej 519) a drogq wojewadzkq nr 878 stanowiqcq 
alternatywny dojazd do portu lotniczego "Jasionka". Po pofqczeniu drogi krajowej z drogq 
wojewadzkq droga ta zyskataby cZE;!sciowo charakter obwodnicowy. 

Ponadto planowane jest przedfuzenie przedmiotowej drogi do ulicy Warszawskiej, a 
nastE;!pnie docelowo do ulicy Krakowskiej, gdzie planowana droga wojewadzka pofqczy siE;! 
z drogq krajowq nr 94. Wawczas bE;!dzie biegta od drogi krajowej nr 94 do drogi krajowej 

nr 97 i bE;!dzie stanowita obwodnicE;! patnocq Rzeszowa. 
W zwiqzku z powyzszym konieczne jest formalne pozbawienie ulicy Rzecha kategorii 

drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drag wojewadzkich, co nastqpi w drodze 
uchwaty sejmiku wojewadztwa. 

UchwatE;! nalezy podjqc do 30 wrzesnia 2017 r. Uchwata wymaga publikacji 
w Dzienniku UrzE;!dowym Wojewadztwa Podkarpackiego. 
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