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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni drogi kategorii gminnej w rejonie dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino

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. 7 ust. 3 i art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg ul. Chwarznieńskiej usytuowanej na terenie Gminy Miasta Gdyni w rejonie 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, stanowiącej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych drogę gminną: od ul. Chwarznieńskiej (drogi powiatowej nr 1633G) bez przejazdu.

§ 2. Położenie i przebieg drogi wymienionej 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.

 
 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; Dz.U.2014.1072;
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2013.843; Dz.U.2013.1543; Dz.U.2014.659; Dz.U.2013.1446;
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 260 ze zm.), odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do 
użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Przepis 
art. 10 ust. 5 u.d.p. ma charakter przepisu lex specialis, bowiem rozstrzyga o zmianie kategorii drogi publicznej 
w sposób całkowicie odmienny od ogólnych zasad przewidzianych u.d.p. i nie wymaga przy tym wydania 
odrębnego aktu normatywnego w tym przedmiocie.

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 ze zm.), ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Przedmiotowa ul. Chwarznieńska, która pierwotnie leżała w ciągu i stanowiła drogę powiatową nr 
1633G, została zaliczona do kategorii dróg gminnych zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych z chwilą oddania do użytkowania przebiegającego równolegle do niej nowo 
wybudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1633G o przekroju dwujezdniowym z ekranami akustycznymi. 
Swym przebiegiem dowiązuje się do istniejącej sieci dróg publicznych i spełnia funkcję przypisaną do dróg 
kategorii gminnej. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1633G do przekroju dwujezdniowego z ekranami 
akustycznymi uczyniła z niej drogę o ograniczonej dostępności. Przedmiotowy odcinek ulicy Chwarznieńskiej 
pozostawiono w celu zachowania dostępu usytuowanej za ekranami akustycznymi zabudowy do układu dróg 
publicznych. Zbiera ona ruch z usytuowanej przy niej zabudowy oraz dróg gminnych obsługujących 
sąsiadujące osiedle i umożliwia włączenie go do rozbudowanej do przekroju dwujezdniowego drogi 
powiatowej nr 1633G.

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejszą uchwałę.

ZDiZ-UD.7211.34.2014.TG

Dany akt prawny należy przekazać w trybie nadzoru do Wojewody Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

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

Id: 4D6BA338-5871-405C-8FEA-7391E010263D. Przyjęty Strona 1




