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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej 
oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 12 ust. 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 ze zm.1)), 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.2)) oraz art. 7 ust. 2, ust. 3 i art. 10 ust. 1, ust. 2, 
ust.3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 460 ze zm.3)), w porozumieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego, po zasięgnięciu opinii 
Prezydentów Miast Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz Zarządów Powiatów Kartuskiego, Puckiego 
i Wejherowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się położoną na terenie Gminy Miasta Gdyni drogę nr 1604G (ul. Chabrowa) kategorii 
drogi powiatowej na całej długości w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Zalicza się drogę wymienioną w § 1 do kategorii dróg gminnych.

§ 3. Ustala się następujący przebieg drogi wymienionej w § 1: od przejścia podziemnego pod drogą 
ekspresową S6 (tzw. Obwodnica Trójmiasta) do placu do zawracania z funkcją pętli autobusowej.

§ 4. Położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 
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 2014 r., poz. 379; 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1072; Dz. U. z 2015 r., poz. 871;

2) 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;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 870;
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UZASADNIENIE
Ulica Chabrowa w Gdyni nie spełnia funkcji komunikacyjnej przypisanej drogom powiatowym i nie leży 

w ciągu drogi powiatowej. Ze względu na powyższe nie jest istotna dla funkcjonowania i spójności sieci dróg 
powiatowych. Zostanie pozbawiona kategorii drogi powiatowej przy jednoczesnym zaliczeniu do kategorii 
dróg gminnych w trybie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ww. ustawy, organem właściwym do pozbawienia drogi 
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi 
powiatowej jej kategorii dokonuje się w trybie art. 6a ust. 2 ww. ustawy w drodze uchwały rady powiatu, po 
zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów 
miast. Natomiast art. 10 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, 
z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej 
drogi do nowej kategorii. Pozbawiona kategorii drogi powiatowej ulica Chabrowa w Gdyni zostanie zaliczona 
do kategorii dróg gminnych. Dla przedmiotowego zamierzenia uzyskano akceptację Zarządu Województwa 
Pomorskiego i uzyskano w tej sprawie opinie pozytywne Prezydentów Miast Gdyni (Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 3126/15/VII/M z dnia 1 września 2015), Gdańska (pismo nr ZDiZ-ZA-6492-512(2)-2015-ŁP 
z dnia 04.08.2015) i Sopotu (pismo nr IOŚ.7021.6.24.2015.IV z dnia 22.07.2015) oraz Zarządów Powiatów 
Kartuskiego (pismo nr ZDP.4.4192.288.2015.AK z dnia 28 lipca 2015), Puckiego (pismo nr OR.710.7.2015 
z dnia 10 sierpnia 2015) i Wejherowskiego (Uchwała Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr V/105/15 z dnia 
4 sierpnia 2015).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze 
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Natomiast ustalenie przebiegu dróg 
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. W sprawie zaliczenia ulicy Chabrowej w Gdyni do 
kategorii dróg gminnych 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 3126/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 września 2015.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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

ZDiZ-UD.7210.4.2.2015.TG
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

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