OBR.0006.49.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K - ul. Chemików
oraz 1895K - ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące odcinki dróg:
1) ul. Chemików w Oświęcimiu (DP 1892K) na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną (DK 44)
i ul. Olszewskiego (DP 1887K) do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (DP 1892K) i ul. Zwycięstwa
(DP 1895K),
2) ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu (DP 1895K) od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (DP 1892K)
na odcinku pokrywającym się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej.
§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2016 roku.
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Załącznik
do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .......................
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Uzasadnienie
Pozbawienie kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K – ul. Chemików
oraz 1895K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu związane jest z budową północnej obwodnicy Oświęcimia, której
realizację przewidziano w latach 2015-2017 w ramach przedsięwzięcia pn. „Obwodnica Oświęcimia od ronda
ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robót”. Obecny przebieg przedmiotowych odcinków dróg pokrywa się z planowaną
trasą nowej obwodnicy, która w całości stanowić będzie ciąg drogi wojewódzkiej. Uzasadnione jest więc
dokonanie zmiany kategorii ww. odcinków dróg powiatowych na kategorię dróg wojewódzkich.
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy
do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym
do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii,
z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, możliwe jest jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca
trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Pozbawienie kategorii drogi powiatowej zgodnie z treścią art. 6a ust. 2 ww. ustawy następuje więc
w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich
powiatów, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast.
Propozycja pozbawienia kategorii dróg powiatowych przedmiotowych odcinków dróg uzyskała pozytywną
opinię Prezydenta Miasta Oświęcim oraz zarządów powiatów sąsiednich: chrzanowskiego, wadowickiego,
bielskiego, pszczyńskiego i bieruńsko–lędzińskiego. Nie otrzymano w ustawowym terminie opinii
od Prezydenta Miasta Jaworzno. Zgodnie z art. 7a ww. ustawy termin zgłoszenia opinii określono na 21 dni
od daty doręczenia propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w przewidywanym terminie uznaje się
za akceptację propozycji.
Procedura zmiany kategorii ww. odcinków ul. Chemików oraz ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu prowadzona
jest w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który wyraził wolę ich przejęcia. Zmiana
kategorii nastąpi po podjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego stosownej uchwały w sprawie
zaliczenia przedmiotowych dróg do kategorii dróg wojewódzkich. Wówczas konieczne będzie przeniesienie
własności dróg na Województwo Małopolskie.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały pozbawiającej
ww. odcinki dróg kategorii dróg powiatowych.
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