
- Projekt – 
Uchwała Nr XXXVIII /....../2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 września 2009 roku 
 
 
w sprawie: zaliczenia dróg nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika (od skrzyŜowania          

z ul. Syrokomli 5005S do skrzyŜowania z ul. Jastrzębską DW-933)                   
i nr 330 140S – ul. Leonida Teligi (od skrzyŜowania z ul. Armii Ludowej 
5019S do skrzyŜowania z ul. Czarnieckiego 5020S) połoŜonych na terenie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego, do kategorii dróg powiatowych.                                                                                                                                                              

       
       
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku             
z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.           
z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego 
oraz po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Zarządu Powiatu 
Raciborskiego, Zarządu Powiatu Rybnickiego, Prezydenta Miasta Rybnika i Prezydenta 
Miasta Jastrzębie Zdrój                    
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1. W związku z planowanym pozbawieniem dróg połoŜonych na terenie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego kategorii dróg gminnych to jest: 

a) drogi nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika ( od skrzyŜowania z ul. Syrokomli 5005S 
do skrzyŜowania z ul. Jastrzębską DW-933),    

b) drogi nr 330 140S – ul. Leonida Teligi (od skrzyŜowania z ul. Armii Ludowej 5019S 
do skrzyŜowania z ul. Czarnieckiego 5020S),   

zalicza się te drogi do kategorii dróg powiatowych. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVIII /....../2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 września 2009 roku 
 

w sprawie: zaliczenia dróg nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika (od skrzyŜowania          
z ul. Syrokomli 5005S do skrzyŜowania z ul. Jastrzębską DW-933)                   
i nr 330 140S – ul. Leonida Teligi (od skrzyŜowania z ul. Armii Ludowej 
5019S do skrzyŜowania z ul. Czarnieckiego 5020S) połoŜonych na terenie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego, do kategorii dróg powiatowych.                                                                                                                

 
 

  W wyniku prowadzonych pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Prezydentem 
Miasta Wodzisławia Śląskiego rozmów w sprawie uregulowania kategorii dróg połoŜonych 
na terenie Miasta Wodzisławskiego ustalono, iŜ niektóre drogi - w myśl obowiązujących 
przepisów prawa  - nie spełniają przesłanek kwalifikujących je do dotychczas zaliczonych 
kategorii dróg. 

Wobec powyŜszego podjęto zgodne ustalenia, których celem jest zaliczenie 
dotychczasowych dróg gminnych  to znaczy drogi nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika ( od 
skrzyŜowania z ul. Syrokomli 5005S do skrzyŜowania z ul. Jastrzębską DW-933) oraz drogi 
nr 330 140S – ul. Leonida Teligi (od skrzyŜowania z ul. Armii Ludowej 5019S do                       
skrzyŜowania z ul. Czarnieckiego 5020S),  do kategorii dróg powiatowych.   
    Drogi, które Powiat Wodzisławski zamierza przejąć jako drogi powiatowe są                           
w zadawalającym stanie technicznym, a ich długość wynosi: ul. Mikołaja Kopernika – 0,950 
km, ul. Leonida Teligi – 1,249 km. 

W myśl art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (tekst jednolity                
Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) organem właściwym do zaliczenia danej drogi do 
kategorii dróg powiatowych jest Rada Powiatu Wodzisławskiego działająca  w porozumieniu 
z Zarządem Województwa Śląskiego oraz  po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, tudzieŜ zarządów sąsiednich 
powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. 

Wobec powyŜszego podjęcie uchwały zostało poprzedzone wystąpieniem przez 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do Zarządu Województwa Śląskiego o wyraŜenie zgody na 
zaliczenie drogi do kategorii drogi powiatowej, a takŜe wystąpieniem do Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego, Zarządu Powiatu Raciborskiego, Zarządu Powiatu Rybnickiego, 
Prezydenta Miasta Rybnika i Prezydenta Miasta Jastrzębie o wydanie opinii w tej sprawie. 
 

W rezultacie zasadne jest podjęcie przygotowanej uchwały będącej jednocześnie 
zakończeniem procedury zaliczenia drogi nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika oraz drogi nr 
330 140S – ul. Leonida Teligi do kategorii dróg powiatowych. 

 
 

Z-ca DYREKTORA 
ds. technicznych 

 
/-/ mgr inŜ. Tomasz Kasperuk 

 


