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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)), w związku z art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.2)) oraz art. 6a 
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.3)) po 
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg drogi kategorii powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni na odcinku: od 
Placu Konstytucji do Placu Kaszubskiego.

§ 2. Przebieg i położenie drogi wymienionej w § 1 oznaczony jest w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379.
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645, Dz.U.2014.379.
3) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2013.843, Dz.U.2013.1446, Dz.U.2013.1543, Dz.U.2014.659.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
260 z późn. zm.), ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady 
powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega 
droga.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, 
krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim i wrocławskim (Dz. U. z 1986 r. Nr 35 poz. 
179 z późn. zm.), ulica Jana z Kolna znajdująca się na terenie Gdyni została zaliczona do kategorii dróg 
wojewódzkich.

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) ulice dotychczas 
posiadające kategorię dróg wojewódzkich, które nie znalazły się w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich 
ustalonym przez Radę Ministrów, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami powiatowymi. Ponieważ ulica 
Jana z Kolna nie została wymieniona w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich, więc stała się ona drogą 
powiatową w podanym wyżej dniu.

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 734/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie nadania 
numeracji drogom powiatowym na terenie Województwa Pomorskiego ul. Jana z Kolna nadano numer 1616G.

Ulica Jana z Kolna przebiegiem swym spełnia funkcję komunikacyjną w ramach sieci dróg kategorii 
powiatowej.

Nie występowano o opinię w sprawie propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej ul. Jana z Kolna 
w Gdyni do wójtów ( burmistrzów, prezydentów miast) gmin sąsiednich, ponieważ w/w droga przebiega tylko 
na obszarze Gminy Miasta Gdyni.

Ustalenie przebiegu drogi powiatowej ul. Jana z Kolna zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
Prezydenta Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 15296/14/VI/M z dnia 24 czerwca 2014 r.

Mając powyższe argumenty i opinię na uwadze, należało podjąć niniejszą uchwałę.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia..............................2014 r.
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