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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie : a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego                  i  ul. Leona 
Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.1)), uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/626/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: a) 
zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia 
przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z roku 2009, Nr 22, poz. 471) w następujący sposób:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zalicza się ulice Jana Kamrowskiego i Leona Staniszewskiego w Gdyni do kategorii dróg gminnych.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się przebieg drogi kategorii gminnej ulicy Jana Kamrowskiego nr 135661G na odcinku: od ulicy 
Leona Staniszewskiego do ulicy Śliskiej (obecnie bez przejazdu, obejmuje działkę nr 260/8)  w Gdyni.

2. Ustala się przebieg drogi kategorii gminnej ulicy Leona Staniszewskiego nr 135662G na odcinku: od 
ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Gen. Zaruskiego w Gdyni.

3. Przebiegi dróg wymienionych w § 1 są określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 870, 774, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz w Dz.U. 
z 2016 r. poz. 770 i 903.
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXVI/626/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2008 r.                          po pierwsze, 
zaliczono ulice Jana Kamrowskiego i Leona Staniszewskiego w Gdyni do kategorii drogi gminnej ( §1 cyt. 
uchwały ), a po drugie, ustalono  przebieg ulicy Jana Kamrowskiego na odcinku: od ulicy Leona 
Staniszewskiego do ulicy Śliskiej w Gdyni, zaś przebieg ulicy Leona Staniszewskiego ustalono na odcinku: od 
ulicy Jana Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni ( §2 cyt. uchwały ). Przed podjęciem tej uchwały 
spełniony został – wynikający z art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych - wymóg zasięgnięcia opinii właściwego zarządu powiatu, tj. opinia ta została wydana 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7038/2008/V/U z dnia 22.07.2008 r.

W §1 cytowanej uchwały – oprócz uznania ulic Jana Kamrowskiego i Leona Staniszewskiego za gminne 
drogi publiczne – wskazano, iż ich przebieg ustalony został zgodnie z graficznym załącznikiem do tej uchwały.

Wprawdzie w procesie ogłaszania tej uchwały nie dołączono powyższego załącznika i w związku z tym 
brak jest dokumentu ukazującego przebieg tych ulic w sposób graficzny, ale w §2 cyt. uchwały słownie 
określono te przebiegi za pomocą takich oto sformułowań: po pierwsze, ustala się przebieg drogi gminnej ulicy 
Jana Kamrowskiego na odcinku od ulicy Leona Staniszewskiego do ulicy Śliskiej ( tj. ulicy nie posiadającej 
przejazdu i obejmującej działkę nr 260/8 ), a po drugie, ustala się przebieg drogi gminnej ulicy Leona 
Staniszewskiego na odcinku od ulicy Jana Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej.

Powyższe sformułowania odpowiadały rzeczywistemu usytuowaniu tych połączonych ze sobą dróg, w 
związku z czym brak powyższego załącznika graficznego nie stanowił przeszkody w odtworzeniu woli Rady 
Miasta Gdyni w zakresie ustalenia przebiegu tych ulic.

Mając na uwadze to, że z uwagi na jednoznaczną treść §2 przytoczonej uchwały nie był potrzebny ten 
fragment treści §1 tej uchwały, który stwierdzał, że ustalenie przebiegu przedmiotowych ulic nastąpiło za 
pomocą graficznego załącznika, jak również uwzględniając to, że załącznik ten nie został ogłoszony w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, należało zmienić treść §1 tej uchwały poprzez usunięcie 
słów odnoszących się do przedmiotowego załącznika i jego marginalnej roli w procesie ustanowienia cechy 
gminnej, publicznej dla tych ulic.

Z uwagi na to, że po uchwaleniu cytowanej uchwały wybudowano nowy odcinek ulicy Leona 
Staniszewskiego od ulicy Jana Kamrowskiego do ulicy Gen. Zaruskiego, należało zmienić treść ustępu 2 w §2 
tej uchwały ustalającego przebieg ulicy Leona Staniszewskiego, poprzez uwzględnienie tego nowego 
fragmentu drogowego.

Biorąc pod uwagę to, że w procesie prawotwórczym zazwyczaj dołącza się załącznik graficzny do 
uchwały ustalającej przebieg drogi publicznej, mimo iż taki wymóg nie jest wprowadzony ustawą o drogach 
publicznych, należało taki zaktualizowany dokument dołączyć do niniejszej uchwały w celu ukazania woli 
Rady Miasta Gdyni w aspekcie graficznym, a nie tylko opisowym, czyniąc o tym wzmiankę w ustępie 3 
znowelizowanego §2 uchwały zawierającego opisowe ustalenia o przebiegach dróg.
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       przebieg ul. Leona Staniszewskiego 
       przebieg ul. Jana Kamrowskiego

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2016r.
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