
UCHWAŁA NR IV/47/16/2014
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie 
przyjęcia projektów uchwał własnych w sprawie pozbawienia 

niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 
w Bielsku-Białej kategorii dróg wojewódzkich 

oraz zaliczenia niektórych odcinków dróg powiatowych 
w Bielsku-Białej do kategorii dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 2 oraz art. 10 

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał własnych, o treści określonej w załącznikach do niniejszej uchwały 
w sprawie: 

1) pozbawienia niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej kategorii dróg wojewódzkich, 

2) zaliczenia niektórych odcinków dróg powiatowych w Bielsku-Białej do kategorii dróg wojewódzkich.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się, celem zajęcia stanowiska, Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Piotr Kurpios
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załącznik nr 1 do uchwały 

Nr IV/47/16/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 10 lutego 2014 roku 

 

(projekt) 

Uchwała Nr IV/   /   /2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia … … … 2014 roku 

 
w sprawie: 

pozbawienia niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 

kategorii dróg wojewódzkich 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), 

art. 6 ust. 2 oraz art. 10 

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.) 

działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju 

oraz Ministrem Obrony Narodowej 

 
Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala: 

 
§ 1 

 

Pozbawia się następujące odcinki drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej kategorii 

dróg wojewódzkich celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych: 
 

l.p. Nazwa ulicy Opis odcinka 

1. Warszawska od drogi ekspresowej S1 do ul. 3-go Maja 

2. 3-go Maja od ul. Warszawskiej do ul. Zamkowej 

3. Zamkowa od ul. 3-go Maja do ul. Partyzantów 

4. Partyzantów od ul. Zamkowej do al. Gen. Władysława Andersa 

 
§ 2 

 

Pozbawienia odcinków dróg, o których mowa w § 1, kategorii dróg wojewódzkich 

następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku pod warunkiem zaliczenia ich do kategorii 

dróg powiatowych stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

 
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

 
§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 2 do uchwały 

Nr IV/47/16/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 10 lutego 2014 roku 

 

(projekt) 

Uchwała Nr IV/   /   /2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia … … … 2014 roku 

 
w sprawie: 

zaliczenia niektórych odcinków dróg powiatowych w Bielsku-Białej 

do kategorii dróg wojewódzkich 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), 

art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.) 

działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju 

oraz Ministrem Obrony Narodowej 

 
Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala: 

 
§ 1 

 

Zalicza się następujące odcinki dróg powiatowych do kategorii dróg wojewódzkich: 
 

l.p. Nazwa ulicy Opis odcinka 

1. Międzyrzecka od drogi ekspresowej S1 do ul. Cieszyńskiej 

2. Cieszyńska od ul. Międzyrzeckiej do ronda „Hulanka” 

3. Al. Gen. Władysława Andersa od ronda „Hulanka” do ul. Partyzantów 

 
§ 2 

 

Zaliczenie odcinków dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg wojewódzkich 

następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku pod warunkiem pozbawienia ich kategorii 

dróg powiatowych stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

 
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

 
§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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