UCHWAŁA NR IV/64/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej
dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km 569+850.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068) Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km
569+850 i zalicza się do kategorii dróg powiatowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
Andrzej Pruś
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UZASADNIENIE
do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od
km 563+100 do km 569+850.

Pismem z dnia 31.07.2018r. znak: OKI.I-4.KP-2.4170.1.5.1.aw Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach powiadomiła Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach o przewidywanym terminie oddania do użytkowania odcinka drogi
krajowej S7 Chęciny-Brzegi wskazując, że odcinek drogi krajowej nr 7 zastąpiony nowo
wybudowanym odcinkiem drogi S7 zostanie pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do
kategorii dróg wojewódzkich w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych odcinek drogi krajowej
zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Jednakże
w myśl ust. 5a tegoż artykułu 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.
Z uwagi na fakt, iż starodroże drogi krajowej nr 7, nie spełnia funkcji określonych w art. 6 ust. 1
ustawy o drogach publicznych „Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5
ust. 1, stanowiące połączenie między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi
o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
działając w trybie art. 10 ust. 5b ustawy o drogach publicznych poinformował zarząd powiatu
o zamiarze podjęcia uchwały w zakresie odcinka drogi starodroża drogi krajowej nr 7 od km
563+100 do km 569+850.
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