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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przebiegi następujących dróg kategorii gminnej w rejonie dzielnicy Witomino-
Leśniczówka w Gdyni:

Lp Nr drogi Przebieg Odcinek
1 135075G ul. Cicha od ul. Pasiecznej do ul. Wrzosowej
2 135098G ul. Dębowa od ul. Granicznej do ul. Gajowej
3 135249G ul. Kwiatowa od ul. Granicznej do ul. Gajowej
4 135268G ul. Łączna od ul. Wąskiej do ul. Polnej
5 135415G ul. Poprzeczna od ul. Długiej do ul. Stawnej
6 135466G ul. Sadowa od ul. Stawnej do ul. Granicznej

§ 2. Przebiegi i położenie dróg wymienionych w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 870 i 774.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia..............................2015 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 460 z późn. zm.), ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 3/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie

zaliczenia dróg w województwie gdańskim do kategorii dróg lokalnych miejskich i dróg gminnych, ulice:

Cicha, Dębowa, Kwiatowa, Łączna, Poprzeczna i Sadowa zostały zaliczone do kategorii dróg lokalnych

miejskich.

Na podstawie art. 103 ust. 2 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.) drogi dotychczas

posiadające kategorię dróg gminnych oraz lokalnych miejskich stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogami

gminnymi.

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 196/181/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie

nadania numeracji drogom gminnym na terenie Województwa Pomorskiego nadano następujący numer:

1) ul. Cicha – nr 135075G,

2) ul. Dębowa – nr 135098G,

3) ul. Kwiatowa – nr 135249G,

4) ul. Łączna – nr 135268G,

5) ul. Poprzeczna – nr 135415G,

6) ul. Sadowa – nr 135466G.

Przedmiotowe drogi publiczne swoim przebiegiem spełniają funkcję komunikacyjną w ramach sieci

dróg kategorii gminnej.

Mając powyższe argumenty na uwadze, należało podjąć niniejszą uchwałę.

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu przez Wojewodę Pomorskiego.

ZDiZ-UKE.7211.6.2015.RS
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