
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, 
oznaczonej w m.p.z.p. nr 1603 jako 27 KD-L 1/2, 

do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późn. zm.1)), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdyni, 
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się położoną na terenie Gminy Gdynia nowo wybudowaną ulicę, oznaczoną w m.p.z.p. nr 
1603 jako 27 KD-L 1/2, do kategorii dróg gminnych. 

§ 2. Ustala się następujący przebieg drogi wymienionej w § 1: od ul. Stryjskiej do ul. Przemyskiej. 

§ 3. Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczone są na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 843
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 260), zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po 
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 260), ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Potrzeba zaliczenia nowo wybudowanej drogi, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nr 1603 symbolem 27 KD-L 1/2, do kategorii dróg gminnych wynika z przeznaczenia tego 
terenu w planie miejscowym  pod drogę publiczną a także z funkcji jaką przedmiotowa ulica pełni w układzie 
drogowym Gdyni. Przebiegiem swym ul. 27 KD-L 1/2 dowiązuje się do istniejącej sieci dróg publicznych 
i stanowi jej funkcjonalne uzupełnienie. Ten ogólnodostępny ciąg komunikacyjny służy miejscowym 
potrzebom zbierając ruch z dróg gminnych obsługujących okoliczną zabudowę i umożliwiając dojazd do drogi 
powiatowej – ul. Stryjskiej. Ta nowo wybudowana droga istotnie poprawia dostępność komunikacyjną 
okolicznych terenów, ułatwiając dojazd i włączenie do głównych dróg miejskich oraz skracając podróż do 
centrum miasta. 

W sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nr 1603 symbolem 27 KD-L 1/2, do kategorii dróg gminnych uzyskano pozytywną opinię 
Prezydenta Miasta Gdyni, wyrażoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11724/13/VI/M z dnia 
13 sierpnia 2013 roku. Rada Miasta Gdyni wszczęła już procedurę nadania nazwy nowo wybudowanej drodze, 
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 1603 symbolem 27 KD-L 1/2. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................

Rady Miasta Gdyni

z dnia .............................. 2013r.
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