Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg powiatowych
i ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),
art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), działając w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego,
po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna, Prezydenta Miasta Sosnowca, Prezydenta Miasta
Mysłowice, Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, Zarządu Powiatu
w Chrzanowie, Zarządu Drogowego w Olkuszu, Zarządu Powiatu Będzińskiego, po konsultacjach
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 2010 r. Nr 196,
poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala co następuje:
§1
Zaliczyć do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany odcinek drogi w ciągu drogi powiatowej ul.
11 Listopada w Jaworznie tj. od skrzyżowania z drogą gminną ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z DK
79 ul. Jana Pawła II.
§2
Ustalić przebieg drogi powiatowej, zlokalizowanej w Jaworznie na działkach nr 527, 528, 531, 533,
537, 539, 541, 774, 543, 545, 547, 548, 550, 552, 553, 556, 558, 564, 565, 566, 567, 571,
573 w obrębie 1026 stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2022 r.

Id: ECA64C14-1C69-4D72-A2D8-CD95726C1259. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nałożyła na radę powiatu obowiązek
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach
szczególnych. Za drogę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych ustawodawca
uznał wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdu oraz do ruchu pieszych,
wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz
znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami
zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
Atrybutami drogi publicznej są zatem następujące elementy, które muszą zaistnieć łącznie:
- wydzielona część powierzchni ziemskiej spełniająca funkcję drogi,
- zaliczenie do jednej z kategorii dróg publicznych,
- powszechny dostęp, ograniczony tylko przepisami prawa.
Ze względu na funkcje pełnione w sieci drogowej drogi publiczne dzielą się na następujące
kategorie:
- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.
Ulice leżące w ciągu dróg publicznych powinny należeć do tej samej kategorii co te drogi. Ponadto
kategoria drogi publicznej może być nadana tylko takiej drodze (w takich granicach), która zajmuje
nieruchomość stanowiącą własność publiczną, nieobciążoną prawem użytkowania wieczystego na
rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
Zaliczenie nowo wybudowanego odcinka drogi w Jaworznie tj. od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką
do skrzyżowania z DK79 ul. Jana Pawła II, do dróg publicznych kategorii powiatowej jest zasadne
z uwagi na funkcję jaką droga ta pełni. Odcinek ten łączy istniejącą drogę powiatową nr 6801 S
ul. 11 Listopada z drogą krajową nr 79 ul. Jana Pawła II i stanowi uzupełnienie sieci dróg
powiatowych, która została przerwana w 2007 r. gdy zmienił się przebieg drogi krajowej nr 79.
Wówczas na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
nr 19 poz. 115 z późn. zm.) ul. Grunwaldzka (na odcinku zastąpionym nowo wybudowanym
odcinkiem drogi krajowej) została pozbawiona dotychczasowej kategorii drogi krajowej i zaliczona
do dróg gminnych. Nowo wybudowana droga (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania
z DK79 ul. Jana Pawła II) leży w ciągu drogi powiatowej nr 6801 S, w związku z czym zgodnie
z art. 2 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, powinna należeć do tej samej kategorii.
Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, wykonującego zadania zarządcy dróg
publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta na prawach powiatu – Gminy Miasta
Jaworzna, Prezydent Miasta Jaworzna na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych zaopiniował pozytywnie zaliczenie nowo wybudowanego odcinka drogi
w ciągu ul. 11 Listopada w Jaworznie, tj. od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania
z DK79 ul. Jana Pawła II, do kategorii dróg powiatowych i ustalenie jej przebiegu.
Również na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych Zarząd Województwa Śląskiego
Uchwałą nr 2718/297/VI/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. uzgodnił pozytywnie zaliczenie do kategorii
dróg powiatowych nowo wybudowanego odcinka drogi w ciągu ul. 11 Listopada w Jaworznie, tj. od
skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z DK79 ul. Jana Pawła II.
Pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraziły też zarządy sąsiednich powiatów oraz
prezydenci sąsiednich miast na prawach powiatu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie
powyższej uchwały.
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Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże się z koniecznością
wydatkowania dodatkowych środków z budżetu miasta oraz zmiany zatrudnienia.
Jaworzno, 5 stycznia 2022 r.
Opracował: Jacek Olewiński - Kierownik Referatu Usług Komunalnych w Biurze Gospodarki
Komunalnej.
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