
Uchwała nr VI/49/07 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 29 stycznia 2007r. 

 
 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg  
do kategorii dróg krajowych  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r., nr 204, 
poz. 2086 z późn. zm.) 

 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala, co następuje: 

  
 
§1 Wyrazić pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg krajowych (w 

ciągu drogi krajowej nr 81 na terenie miasta Katowice) następujących odcinków 
dróg: 
1. ul. 73 Pułku Piechoty (od ul. Pszczyńskiej do ul. Kolejowej tory PKP),  
2. ul. Kolejowej (od ul. 73 Pułku Piechoty tory PKP do ul. Kościuszki).  

    
 

§2 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 

 
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Rady Miasta Katowice  
Nr VI/49/07 z dnia 29.01.2007r. 

      
Uzasadnienie  

  
 
 Droga krajowa DK 81 w obecnym przebiegu prowadzi ruch kołowy tranzytowy (aglomeracyjny, 
wojewódzki, krajowy i międzynarodowy) w kierunku od i do Cieszyna, jak również ruch lokalny w 
związku z brakiem innej możliwości wprowadzenia tego ruchu do centrum miasta.  

Taka sytuacja powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców ulic leżących na trasie DK 81. 
Najbardziej uciążliwym jej odcinkiem jest ul. Brynowska. Mieszkańcy tej ulicy wielokrotnie zwracali się 
do władz miasta o likwidację tej uciążliwości. Miasto podejmowało różne działania inżynierskie 
zmierzające do poprawy tej sytuacji, jednak możliwości w zakresie inżynierii ruchu, praktycznie, zostały 
już wyczerpane. 

Dla poprawy warunków komunikacyjnych w mieście oraz zmniejszenia uciążliwości 
negatywnego wpływu oddziaływań środków transportu kołowego dla mieszkańców ulic położonych na 
trasie dotychczasowego przebiegu drogi DK 81 niezbędna jest zmiana przebiegu drogi krajowej DK 81 
dla przeprowadzenia ruchu aglomeracyjnego, wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego.  

Naturalnym śladem stwarzającym taką możliwość jest ślad ulic 73 Pułku Piechoty/Kolejowa. 
Dostosowanie parametrów technicznych i funkcjonalnych ulic 73 Pułku Piechoty/Kolejowa do potrzeb 
ruchowych planowanego zmienionego przebiegu drogi krajowej nr 81 związane jest z realizacją zadania 
inwestycyjnego, które zostało przyjęte w planowaniu inwestycyjnym Katowic na lata 2006 – 2010 p.t. 
”Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej”.  

W chwili obecnej rozpoczęte zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy Studium 
Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Celem opracowania jest przygotowanie materiałów dla 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz prowadzenie dalszych prac projektowych. W ramach Studium 
wykonalności opracowane zostaną koncepcje techniczne obejmujące przebudowę ciągu ulic 73 Pułku 
Piechoty – Kolejowa – Kościuszki wraz z przebudową i budową węzłów w istniejącym i projektowanym 
układzie drogowym.  

Szacunkowy koszt całkowity ( projektowanie i realizacja ) to około 130 350 000 złotych. 
Planowany udział środków własnych 52 350 000 zł, udział funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
78 000 000 zł. 

 
W związku z planowanym przez Miasto zamierzeniem niezbędne są zmiany klasyfikacji dróg: 
• pozbawienie dotychczasowego odcinka DK nr 81, tj. ul. Mikołowskiej (od Al. Górnośląskiej do ul. 

Brynowskiej), ul. Brynowskiej (od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki) i ul. Kościuszki (od ul. 
Brynowskiej do ul. Kolejowej) kategorii drogi krajowej oraz zaliczenie tego odcinka do kategorii 
drogi powiatowej, 

• pozbawienie kategorii drogi powiatowej ciągu ulic: 73 Pułku Piechoty (od ul. Pszczyńskiej do ul. 
Kolejowej) i Kolejowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Kościuszki) oraz zaliczenie tego odcinka do 
kategorii drogi krajowej DK 81.  

Powyższe rozwiązanie zostało zaproponowane przez Ministra Transportu pismem  
z dnia 05.12.2006r. (zn.: TD-11B/4600/215a/06). 
 
Procedury związane z zaliczeniem dróg do kategorii dróg krajowych określone są w art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. 
zmianami), zgodnie z którym: 
 „Art. 5. 2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 
administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii 
właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu - opinii rad miast, w drodze 
rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, mając na uwadze kryteria zaliczenia określone 
w ust. 1.” 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


