
UCHWAŁA NR XLIII/355/2022  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1808T Starachowice, ul. Dworcowa 
– ul. M. Piłsudskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655, 1261) Rada Powiatu 
w Starachowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 1808T Starachowice, ul. Dworcowa 
– ul. M. Piłsudskiego. 

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1, oznaczone są kolorem pomarańczowym na mapie 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej nastąpi pod warunkiem zaliczenia 
tej drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Starachowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII355/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Art. 6a, ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005, 1595, 
z 2022 r. poz. 32, 655, 1261), stanowi, że do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż 
krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast, będących siedzibami powiatów 
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Droga powiatowa nr 1808T (daw. nr drogi 0904T) 
Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego nie spełnia przesłanek w/w ustawy 
o drogach publicznych. Przedmiotowa droga o łącznej długości 441 mb rozpoczyna się od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1792T Starachowice – Lubienia i kończy również na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową nr 1792T Starachowice – Lubienia. Pełni funkcję drogi lokalnej gminnej. 

Spełniając wymogi ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych, Zarząd 
Powiatu zwrócił się do Prezydenta Miasta Starachowice oraz Zarządów sąsiednich powiatów, 
w sprawie zasięgnięcia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1808T (daw. nr drogi 0904T) 
Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego, uzasadniając wniosek tym, że przedmiotowa droga 
nie spełnia przesłanek ww. ustawy o drogach publicznych i pełni funkcję drogi lokalnej gminnej. 

W odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu w Starachowicach w wyznaczonym terminie 
przesłano: 

• pismo Prezydenta Miasta Starachowice nr GOD.7226.97.2022.Panna z dnia 25.07.2022 r., 

• uchwałę nr CXLI/312/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26.07. 2022 r., 

• uchwałę nr 289/253/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27.07. 2022 r., 

• uchwałę nr 38/82/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29.07.2022 r., 

pozytywnie opiniujące wniosek Zarządu Powiatu w Starachowicach w sprawie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej drogi nr 1808T (daw. nr drogi 0904T) Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego. 
Po wyznaczonym terminie wpłynęła uchwała nr 901/2022 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 
04.08.2022 r. także opiniująca pozytywnie powyższy wniosek. Natomiast Zarząd Powiatu Ostrowieckiego 
oraz Zarząd Powiatu Szydłowieckiego nie wydały stosownej opinii. W związku z powyższym zgodnie 
z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, niezłożenie opinii w przewidzianym 
terminie uznaje się za akceptację propozycji. Dokumenty złożone w terminie zostały przedstawione 
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, który uchwałą nr 5723/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. wyraził 
pozytywne stanowisko w sprawie pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi wymienionej na wstępie. 

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej 
drogi do nowej kategorii. W tym wypadku powyższa przesłanka, wynikająca z art. 10, ust. 3 zostanie 
spełniona, ponieważ Prezydent Miasta Starachowice 
w piśmie nr GOD.7226.81.2022.DS z dnia 28.06.2022 r. zadeklarował zaliczenie przedmiotowej drogi do 
kategorii dróg gminnych. 

W związku ze spełnieniem wszelkich wymogów ustawy o drogach publicznych podjęcie   uchwały 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1808T (daw. nr drogi 0904T) Starachowice, ul. 
Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego jest zasadne. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr
1808T Starachowice, ul. Dworcowa - ul. M.Piłsudskiego

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:
ZA (14)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Jan Pocheć,
Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (7)
Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa, Mirosław Wojciechowski, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 25 sierpnia 2022, o godz. 09:12
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