
Uchwała Nr 809/04 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia    9 grudnia   2004 roku   
 

w sprawie uzgodnienia zaliczenia do kategorii dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miasta Kielce, następujących ulic:  

- Do Modrzewia, - Leśniówka, - Kazimierza Smolaka. 
 

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) art. 6a ust 2 i art. 10 ust 3 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala się , co następuje: 
 

§ 1 
 

Po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach uzgadnia się pozytywnie 
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych n/w ulic w granicach administracyjnych  
miasta Kielce, tj.: - ulicy Do Modrzewia, - ulicy Leśniówka, - ulicy Kazimierza Smolaka, 

 
§ 2  

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i 
Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Wicemarszałek Województwa 
 

                                Józef Kwiecień      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uzgodnienia zaliczenia 
do kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kielce, 
następujących ulic:  

- Do Modrzewia, Leśniówka, Kazimierza Smolaka. 
 
Pismem z dnia 05.04.2003r. znak: MZD-WD/RE/21/2004 Miejski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach działając w trybie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), zwrócił się o 
przedstawienie stanowiska w sprawie zaliczenia n/w ulic w granicach administracyjnych 
miasta Kielce do kategorii dróg powiatowych. 
Uzasadniając swoje stanowisko tym, iż poniżej wymienione ulice leżą w ciągach 
następujących dróg stanowiących zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6a w/w 
ustawy o drogach publicznych - połączenia miast będących siedzibami gmin: 
- ul. Do Modrzewia - przebiega od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej stanowiąc 

przedłużenie ul. Sukowskiej posiadającej kategorię powiatowej i łącząc ją z drogą 
krajową Nr 73. 

- ul. Leśniówka - wraz z ulicami zaliczonymi do kategorii powiatowej: Chorzowską  
i Posłowicką stanowi połączenie pomiędzy drogą kraj ową Nr 74 (ul. Ściegiennego) i drogą 
wojewódzką Nr 762 (ul. Krakowska). 

- ul. Kazimierza Smolaka - przebiega od ul. Łódzkiej (droga krajowa Nr 74) do północno 
wschodniej granicy miasta Kielc stanowiąc przedłużenie drogi powiatowej położonej 
poza granicami miasta Kielc, t.j. drogi Laskowa - Kostomłoty. 

Z uwagi na zapisy art. 6a zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje 
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, wystąpiono pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z 
prośbą o przesłanie brakujących dokumentów, zgodnie z powyższym przepisem ustawy 
o drogach publicznych oraz działając w trybie art. 10 ust 1,  2 i 3 tj.:  

- organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ 
właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Pozbawienie 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, jest możliwe 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. 

W związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg w Kielcach pismem z dnia 
04.10.2004r. znak: MZD-WD/RE/59/2004 opracował projekt zarządzeń Prezydenta 
Miasta Kielce i zwrócił się do Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Kielc o ich 
zaopiniowanie:  
- w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu ulic położonych na terenie miasta Kielce 
kategorii dróg powiatowych. 
- w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic położonych na terenie miasta Kielce  
do kategorii dróg powiatowych. 

Stanowisko przedstawione w opinii prawnej Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu 
Miasta Kielc z dnia 12.10.2004r. znak: ZOP.00540-3282/2004 przesłanej pismem z dnia 
26.10.2004r. znak: MZD-WD/RE/65/2004 jest takie, iż opinia Prezydenta Miasta Kielce 



nie jest wymagana w procesie zaliczania drogi położonej na terenie Kielc do kategorii 
dróg powiatowych. 

 
W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), drogi zaliczone do jednej z kategorii,  
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i 
użytkowe odpowiadające poszczególnym klasom dróg.  
 


