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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia 
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 2015 r., poz. 460 ze zm.2)), po zasięgnięciu opinii 
Prezydenta Miast Gdyni uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się położoną na terenie Gminy Miasta Gdyni drogę nr 135247G (ul. Kutnowska) kategorii 
drogi gminnej oraz wyłącza się z użytkowania na całym odcinku.

§ 2. Położenie 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

Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; 
Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 1072;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 870;
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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 2015 roku, poz. 460 z późń. zm.), organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej 
kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi gminnej jej 
kategorii dokonuje się w trybie art. 7 ust. 2 ww. ustawy, w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 
właściwego zarządu powiatu. Natomiast art. 10 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że pozbawienie drogi kategorii 
drogi publicznej jest możliwe w przypadku wyłączenia jej z użytkowania. Dla pozbawienia drogi nr 135247G 
w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej 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 3127/15/VII/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 1 września 2015.

Droga nr 135247G w Gdyni ujęta jest w wykazie dróg publicznych kategorii gminnej na podstawie 
Rozporządzenia 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 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Gdańskiego Nr 15, poz. 48 z 20 czerwca 1996 r.). Przedmiotową drogę pozbawia się kategorii 
drogi gminnej i wyłącza z użytkowania ze względu na fakt, że nie ma w terenie budowli drogowej, nie jest 
utrzymywana jako droga i nie ma innych znamion użytkowania terenu jako droga. Obecnie teren zajęty jest pod 
schody terenowe, pozwalające pokonać pieszym różnicę wysokości terenu około 15,0 m na odcinku około 56,0 
m pomiędzy ulicami Płocką i Sieradzką. Teren działki nr 154 (km 77, obręb Gdynia) nie był i nie jest 
przeznaczony do ruchu pojazdów i z uwagi na uwarunkowania terenowe nie ma możliwości wybudowania 
budowli drogowej, w szczególności o parametrach wymaganych przepisami dla drogi publicznej. Ze względu 
na sposób zagospodarowania i użytkowania nie nosi znamion i nie pełni funkcji drogi w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych.

Wyłączenie drogi nr 135247G w Gdyni 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.

Dany akt prawny należy przekazać w trybie nadzoru do Wojewody Pomorskiego.

ZDiZ-UD.7210.3.2.2015.TG
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

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