
Uchwa}a nr XLIX/l082/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 26 wrzesnia 2017 r. 


w sprawie pozbawienia niektarych ulic 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z pMn. zm.), art. 92 ust. 1 punkt 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z 
pain. zm.) i art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pMn. zm.), w porozumieniu z Zarzqdem 
Wojewadztwa 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 nast~pujqce ulice w Rzeszowie: 

1) cz~sc ulicy Lwowskiej, od al. Tadeusza Rejtana do al. Jazefa Pi}sudskiego; 
2) cz~sc alei Jazefa Pitsudskiego, od ulicy Lwowskiej do alei tukasza Cieplinskiego; 
3) cz~sc alei tukasza Cieplinskiego, od alei Jazefa PHsudskiego do ulicy 

Marsza}kowskiej; 
4) ulic~ Marsza}kowskq, od alei tukasza Cieplinskiego do ulicy Lubelskiej; 
5) cz~sc ulicy Lubelskiej, od ulicy Marsza}kowskiej do ulicy gen. Stanis}awa Maczka. 

§ 2 
Szczega}owe po}ozenie przebieg drag wymienionych w § 1 przedstawia za}qcznik do 
niniejszej uchwa}y. 

§ 3 
Wykonanie uchwa}y powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 
Uchwa}a podlega og}oszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewadztwa Podkarpackiego. 

§ 5 
Uchwa}a wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewod n iczqcy 

Rad~ M i st~ . zeszowa
~:; 
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Andrz . Dec 
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UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 w zwiqzku z art. 6a ust. 2 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 pozbawianie drag kategorii drag 
powiatowych. 

Nast~puje to w porozumieniu z zarzqdem wojewadztwa, po zasi~gni~ciu opinii 
zarzqdaw sqsiednich powiataw oraz opinii wajtaw (burmistrzaw, prezydentaw miast) 
gmin, na obszarze ktarych przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu po 
zasi~gni~ciu opinii prezydenta miasta. 

Przedmiotem uchwaty jest pozbawienie cz~sci ulicy Lwowskiej, cz~sci alei Jazefa 
Pitsudskiego, cz~sci alei tukasza Cieplinskiego, ulicy Marszatkowskiej oraz cz~sci ulicy 
Lubelskiej dotychczasowego statusu drag publicznych powiatowych. 

Pozbawienie powyzszych drag obecnej kategorii ma na celu umozliwienie wlqczenia 
ich w ciqg drogi wojewadzkiej nr 878 Rzeszaw - Dylqgawka, w celu zachowania ciqgtosci 
przebiegu dragi wojewadzkiej w Rzeszowie. Aby mozna byto zaliczye przedmiotowe ulice 
do kategorii drag publicznych wojewadzkich nalezy uprzednio pozbawie je 
dotychczasowej kategorii. 

Z art. 10 ust. 3 ustawy 0 drogach publicznych wynika, ze pozbawienie drogi 
publicznej dotychczasowej kategorii musi nastqpie z jednoczesnym zaliczeniem jej do 
nowej kategorii. Dlatego wejscie w zycie uchwaty musi bye skorelowane z wejsciem w 
zycie uchwaty Sejmiku Wojewadztwa Podkarpackiego zaliczajqcej ulic~ do drag 
publicznych wojewadzkich. 

Uchwat~ nalezy podjqe do 30 wrzesnia 2017 r. Uchwata wymaga publikacji 
w Dzienniku Urz~dowym Wojewadztwa Podkarpackiego. 



• 


Zatqcznik 
do uchwaty nr XLIXj1082j2017 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 26 wrzesnia 2017 r. 

_ - CZlIst ulicy Lwowskiej ad al. Tadeusza Rejtana do al. Jozefa Pilsudskiego ; 

- eZlIs/: aiel J6zefa Pllsudskiego ad ullcy Lwowsklej do alell:.ukasza Ciepllnskiego; 

_ - cz~sc alei t.ukasza Ciepli~skie90 od alei J6zefa Pilsudskiego do ulicy Marszalkowskiej; 

_ - ulic~ Marszalkowsklt ad alei t.ukasza Ciepliriskie<;lo do ulicy Lubelskiej; 

_ - ezesc ullcy Lul:lelsklej cd ulicy Marszalkowsklej do ullcy gen . Stanlslawa Maczka. 


