
w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym tekst jednolity (Dz.IJ. Z 20t3r. poz. 594, poz.645 i 1318 z2014r., poz. 37g i 1072)
o:az ?rt.2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013r, o zmianie ustawy o drogich publicznych
(Dz. U. z 2075r. poz. 870).

(Proj ekt)
UCHWAŁANr l2015

RADY GMINY SIERADZ
z dnia _sierpni a 20l5t.

RadaGminy Sieradz
uchwala co następuje:

§1

pozbawia się drogi gminne, o których mowa w zńączniku nr 1 do uchwały, kategorii dróg
gminnych na odcinkach, które_uzyskały taką kategorię na podstawie art. 1ó ust. 5"ustaw}'z
dnia 21 marca l985r. o drogach publicznych (Dz.lJ. z 20i5r. poz. 460 ze zm.).

§2

Połoźenie dróg, o których mowa w § 1, oheśla załącznik nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§4

-|-.tjcĘ{a wclodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego..
2._ uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości pop tzez rozplakatowanie na
tabiicach ogłoszeń urzędu Gminy sieradz, atakze poprźeź zamieszczenie jej treści na stronię
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieiałz.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .......-'---- Rady Gminy Sieradz
z dnia 2015r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

W dniu 09 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych (Dz, IJ, z 2015t. poz- 870), która przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe
zastępowane przez dtogi ekspresowe nie będą otrzymyrłać, jak dotychczas, kategorii drogi
gminrrej, a będą zaliczane do dróg wojewódzkich. w znowelizowanej ustawie przewidziano
również regulacje pozwalające gmin-rrym jednostkom samorządu tery.orialnego, które
na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w dotychczasowym brzmięniu, pnejęły
z mocy pmwa przedmiotowe odciŃi dróg, na ich przekazywanie samorządom
wojewódzkim.

przepisy ustawy przewiduj ą, że w ciąga 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, rada grniny
może podjąć uchwałę pozbawiającą drogę tej kategorii. odcinek, który zostanie pozbawiony
przez radę gminy kategorii drogi gminnej, z mocy ustawy staje się drogą wojewódzką.

Należy podkeślió, że przejęte przez Gminę Sieradz odcinki dróg krajowych nie
odpowiadają definicji drogi gminnej zawntej w artykule 7 ustawy o drogach publicznych,
który jednoznacznie określa drogi zaliczane do dróg gminny ch: ,,Do dróg gminnych zalicza
się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiqce uzupełniajqcq
sieć dróg służqcych miejscowym potrzebom''.

odciŃi byłej drogi krajowej Nr 12 o długości 4120m od km 329+258 do km
333+378 otaz blĄej drogi krajowej Nr 14 o długości 2756m odkm 88+809 do km 91+565
i odcinek o długości 364m od km g2+52g do km 92+893, w granicach gminy Sieradz nie są
drogami o charakterze lokalnym bowiem łączą miasta na terenie województwa łódzkiego
tj, Łask - Zduńska Wola - Sieradz oraz Sierudz - Złoczew - Wieluń. Wyżej wymienione
drogi mają również znaczenie ponadregionalne. przedmiotowe drogi wpisują się w definicję
zawartą w art, 6 ust. lustawy o drogach publicznych ,,Do dróg wojewódzkich zalicza się
drogi inne niż okłeślone w art. 5 ust. l stanowiqce połqczenia między miastami, majqce
znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnlxn niezaliczone do clróg lcraiowych''.

Mając na uwadze powyźs ze, Wójt Gminy Sieradz wnioskuje o podjęcie Uchwały
pozbawiającej przedmiotowe drogi kategorii dróg gminnych.



Załącznlk nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Sieradz
zdnia 2015r.

Oacmłi dróg gminnych, które pozbawia się kategorii dróg publicznych,
obejmują następujące działki:

Dawna Droga Krajowa Nr 12 i 14

1) Gmina Sięradz obr. 32 Stawiszcze, działka nr 276 o pow. 5,9800ha
2) Gmina Sieradz obr. 22 Męcka Wola , działka nr 13 Ii 12 o pow . 3 ,l37 4ha.

Dawna Droga Krajowa Nr 14

1) Gmina Sieradz obr. 18 Kłocko, działkanr 233 o pow.4,4861ha,
2) Gmina Sieradz obr. 10 Dąbrówka, dzińka nr 16 o pow. 0,5000ha,
3) Gmina Sieradz obr. 20 Kuśnie, działka m 373 o pow. 0,5900ha,

Odcin-ki byłej drogi krajorvej Nr 12 o długości 4120m od knr.329+258 do km 333+378 oraz
b1.,łej drogi krajorvej Nr 1{ o tlługości 2756m od krn 88+809 do km 91+565 i r:dcinek
o clługclści 36.1m od km 92+529 do km 92+893. lv greulicach gminy Sieratlz



ZałącznikNl ż
do UchwĄ Nr ............

Rady Gminy Sieradz
z dnta ......,.....201,5r.

Polożenie dróg, których dotycry pozbawienie kategorii drogi gminnej

przebieg drogi pozbawionej kategorii drogi gminnej
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