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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krygulec na terenie Gminy Miasta Gdyni 
kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.2)), po zasięgnięciu opinii 
Prezydenta Miasta Gdyni Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych oraz wyłącza z użytkowania jako drogi publiczne niżej 
wymienione drogi położone na terenie Gminy Miasta Gdyni:

1) droga nr 135135G ul. Kolonia Gołębiewo – na całej długości,

2) droga nr 135241G ul. Kolonia Krygulec – na całej długości.

§ 2. Położenie dróg wymienionych w § 1 określa załącznik graficzny 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 
 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław 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.2013.843; Dz.U.2013.1543; Dz.U.2014.659;
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 z późń. zm.), organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej 
kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii 
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Dla dróg gminnych, zgodnie 
z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego 
zarządu powiatu. Natomiast art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że pozbawienie drogi 
kategorii drogi publicznej jest możliwe w przypadku wyłączenia jej z użytkowania. Dla pozbawienia dróg nr 
135135G ul. Kolonia Gołębiewo i nr 135241G ul. Kolonia Krygulec kategorii dróg gminnych i wyłączenia 
z użytkowania uzyskano opinię pozytywną Prezydenta Miasta Gdyni, sprawującego funkcję organu powiatu 
w mieście na prawach powiatu (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym), wyrażoną 
Zarządzeniem Nr 1____/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 sierpnia 2014.

Drogi nr 135135G ul. Kolonia Gołębiewo i nr 135241 ul. Kolonia Krygulec w Gdyni ujęte są w wykazie 
dróg publicznych kategorii gminnej na podstawie Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 3/96 z dnia 
15 kwietnia 1996 roku w sprawie zaliczenia dróg w województwie gdańskim do kategorii dróg lokalnych 
miejskich i dróg gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 15, poz. 48 z 20 czerwca 
1996 roku). Zostaną one pozbawione kategorii drogi gminnej i wyłączone z użytkowania ze względu na fakt, że 
nie funkcjonują na terenie Gminy Miasta Gdynia. Nazwy przedmiotowych dróg nie są przypisane do żadnych 
budowli drogowych i nie jest możliwe wskazanie lokalizacji tych dróg w terenie. Pozbawienie przedmiotowych 
dróg kategorii drogi gminnej i wyłączone z użytkowania ma na celu uporządkowanie wykazu dróg publicznych 
w odniesieniu do stanu faktycznego.

Wyłączenie dróg nr 135135G ul. Kolonia Gołębiewo i nr 135241 ul. Kolonia Krygulec z użytkowania 
jest merytorycznie uzasadnione i spełniony jest warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych 
stanowiący, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe w przypadku wyłączenia jej 
z użytkowania.

ZDiZ-UD.7210.12.2.2014.TG
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

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