
UCHWAŁA Nr 1009/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg
powiatowych na obszarze Województwa Małopolskiego.

 

 Data utworzenia   2009-9-7

 Numer aktu   1009

 Kadencja   Kadencja 2002 - 2006

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z
2001 r. Nr 142,  poz. 1590, z późn. zm.), i art.10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3  rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 583/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie
nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Małopolskiego, zmienioną
uchwałami ZWM nr 313/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r., 253/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. i 1016/08 z dnia 13
listopada 2008 r. w ten sposób, że załącznikowi Nr 1 do opisanej wyżej uchwały nadaje się brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE

Na podstawie art.10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.
Nr 67, poz. 582) Zarząd Województwa nadaje numery drogom powiatowym i gminnym. Każdej drodze
publicznej nadaje się numer zwany numerem drogi. Numer drogi nadawany jest na potrzeby
oznakowania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym. Numery dróg powiatowych i gminnych powinny być niepowtarzalne na obszarze
województwa i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice
administracyjne powiatów lub gmin.
Konieczność aktualizacji numerów dróg powiatowych powstała z powodu zaliczenia nowych dróg do
kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Nowy Sącz, oraz pozbawienia drogi kategorii drogi
powiatowej w Powiecie Chrzanowskim.
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