
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/463/17 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 7 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255, Dz. U. z 2017r. poz. 191) po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, pełniącego funkcję Starosty, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ze względu na posiadane cechy techniczno-funkcjonalne niżej wymienione odcinki dróg położone na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyłącza się z użytkowania jako  drogi publiczne i pozbawia kategorii 

dróg gminnych: 

1) odcinek drogi gminnej nr 162449E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami A_B, 

biegnący ul. Zawodzie od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej; 

2) odcinek drogi gminnej nr 162474E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami I_J, biegnący 

ul. Dworską od ul. Jodłowej do ul. Spokojnej; 

3) odcinek drogi gminnej nr 162134E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami C_D, 

biegnący ul. Kasztanową od zakończenia drogi do granicy parku; 

4) odcinek drogi gminnej nr 162069E,  oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami E_F,  

biegnący ul. Energetyków od ul. Sikorskiego do ul. Kasztanowej; 

5) odcinek drogi gminnej nr 162069E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami K_L, 

biegnący ul. Energetyków od ul. Jodłowej do ul. Granicznej; 

6) odcinek drogi gminnej nr 162376E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami Ł_M_N, 

biegnący ul. Świerkową od ul. Spokojnej do ul. Granicznej; 

7) odcinek drogi gminnej nr 162092E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami N_L_S, 

biegnący ul. Graniczną od ul. Świerkowej do ul. Sikorek; 

8) odcinek drogi gminnej nr 162089E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami T_U, 

biegnący ul. Górniczą od terenu ogrodów działkowych do ul. 18 Stycznia; 

9) odcinek drogi gminnej nr 162124E, oznaczony w załączniku graficznym do uchwały literami I_K, biegnący 

ul. Jodłową od ul. Dworskiej do ul. Energetyków; 

10) drogę gminną nr 162144E – ul. Komunalną, oznaczoną w załączniku graficznym do uchwały literami 

R_M; 
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11) drogę gminną nr 162096E – ul. Gromadzką, oznaczoną w załączniku graficznym do uchwały literami 

O_P; 

12) drogę gminną nr 162438E – ul. Zajęczą, oznaczoną w załączniku graficznym do uchwały literami G_H. 

§ 2. Wymienione w § 1 odcinki dróg będą pełnić funkcję dróg wewnętrznych. 

§ 3. Położenie i przebieg odcinków dróg, o których mowa w §1 określa załącznik graficzny do niniejszej 

uchwały, który stanowi integralną jej część. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

   

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/463/17 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 29 marca 2017 r. 

Załącznik graficzny 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2130



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2130



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2130



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2130



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2130


		2017-04-19T13:49:53+0000
	Polska
	Anna Siwińska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




