
UCHWALA Nr .. „. „.... .. - projekt 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia ........ „ ... „ ... „„ .. . 

2 3. 

w sprawie pozbawienia drogi, kategorii drogi gminn~j>ść . . 1.1>1. •.•.•. „.·.f :~„dz. 
Pudp'5 .. \J ' 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.13 I 8, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) - Rada Miejska w Opocznie uchwala co 

następuje: 

§ 1. Pozbawia się drogę gminną, o której mowa w załączniku nr I do uchwały, kategorii drogi gminnej na odcinku, 

który uzyskał taką kategorię na podstawie art. 1 O ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 września 

2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. 

§2. Położenie drogi, o której mowa w § l, określa załącznik nr I do uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
W OPOCZNIE 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Załącznik Nr 1 
Do uchwały nr „ ... „„„„ .•. „.„. 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia „„„ .... „„ ..... „„„ 

Załącznik Nr 1 
dotyczący przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi poprzedni odcinek drogi krajowej od km 437+ 794 
do km 445+ 405, który stanowi drogę gminną 107495 E. 



Uzasadnienie 

1. W sprawie podjęcia Uchwały dotyczącej pozbawienia w całości kategorii drogi gminnej 107495 E, i zaliczenia 

w całości drogi gminnej 107495 Edo kategorii drogi wojewódzkiej, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej 

na podstawie art. 10 ust. 5, /Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./. 

- droga gminna 107495E, o nazwie Opoczno, ul. Piotrkowska, ul. Leśna, ul. Piotrkowska, ul. 17-go Stycznia, 

ul. Kolberga, dł. 8,0 km. 

- przebieg, Węzeł Zachód obwodnicy Opoczna rondo dr krajowa Nr 12/dr wojew. Nr 713 

- ul. Leśna, 

Piotrkowska - Piotrkowska 

Leśna - Pl. Kilińskiego 

Pl. Kilińskiego - Waryńskiego 

Waryńskiego - granica miasta Opoczna 

Podjęcie powyższej uchwały o zmianie kategorii dróg stało się możliwym na podstawie nowelizacji ustawy o 

drogach publicznych - ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych /Dz.U. z 2015 r. 

poz. 870 z dnia 24 czerwca 2015 r./ - w załączeniu. 

2. Gmina Opoczno z dniem 05.01.2012 r. przejęła od GDDKiA w Łodzi odcinek drogi krajowej nr 12 przebiegający 

przez m. Opoczno od km 437+794 do km 445+405, dł. 8 km, na podstawie art. 10 ust. 5, ustawy z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

Uchwałą Nr 1297 /13, Zarząd Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2013 r. nadał przejętemu odcinkowi drogi 

gminnej nr 107495E, z nazwą Opoczno, ul. Piotrkowska, ul. Leśna, ul. Piotrkowska, ul. 17-go Stycznia, 

ul. Kolberga. 

W ciągu powyższego odcinka drogi znajdują się obiekty mostowe tj.: ul. 17-go Stycznia - most drogowy 

rz. Drzewiczka, kładka dla pieszych rz. Drzewiczka, most drogowy rz. Wąglanka, ul. Leśna - wiadukt drogowy nad 

linią kolejową Nr 25, Łódź - Skarżysko Kamienna, wiadukt/kładka drogowa nad ul. Krasickiego. 



Zmiana.„ Dz.U.2015.870 wersja: 2015-07-09 

Dz.U.2015.870 

USTAWA 

z dnia 13 września 2013 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych 

(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2015 r.) 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) w ru:L.1Q: 
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania 
zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej."; 

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5f w brzmieniu: 
"5a. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi 

wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, o którym mowa w ust. 5. Ten odcinek drogi 
wojewódzkiej zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej. 

5b. Zarząd województwa informuje zarząd powiatu o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5a, co 
najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

5c. Rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o 
proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej 
zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. 

5d. Zarząd powiatu informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa 
w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

5e. Odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do 
użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej. Przepisy ust. 5c i 
5d stosuje się odpowiednio. 

5f. Odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do 
użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.". 

Art. 2. 1. Rada gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić 
kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art 10 ust 5 ustawy 
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Odcinek drogi, o którym mowa w ust. 1, zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Przepisy act 10 ust 
.5.a:.5.d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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