
UUCHWAŁA NR 212/XVIII/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 29 lutego 2016 roku 

 

 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej byłej drogi gminnej na terenie 

Gminy Cedry Wielkie oraz Gminy Pruszcz Gdański na odcinku dawnej drogi 

krajowej nr 7 od węzła w Koszwałach przez Wocławy do węzła Przejazdowo 
 
Na podstawie art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015r. poz. 460 - z późn. zm.
1
) 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej byłą drogę gminną przekazaną przez Gminę Cedry 

Wielkie oraz Gminę Pruszcz Gdański na odcinku od drogi krajowej nr 7 w Koszwałach przez 

Wocławy do węzła Przejazdowo (dawny przebieg drogi krajowej nr 7). 

 

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 
                Przewodniczący  

    Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  

 

                         Jan Kleinszmidt  

POMORSKIEGO 

 

 

 

                                              
1
 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, 

poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281. 



UZASADNIENIE 

W związku z oddaniem do użytkowania w 2012r. nowo wybudowanej Południowej 

Obwodnicy Miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7, dotychczasowy odcinek drogi Koszwały – 

Wocławy – węzeł Przejazdowo, zastępowany przez nowo wybudowany odcinek, został z mocy 

prawa pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych, zgodnie z 

ówczesną dyspozycją art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, który 

stanowił, że „odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go 

do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi 

gminnej”. 

Powyższa zasada zmiany kategorii drogi publicznej zmieniła się z dniem 9 lipca 2015r., kiedy w 

życie weszła ustawa z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 

2015r. poz. 870). Obecnie, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych „odcinek drogi 

krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania 

zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej”. 

Jednocześnie dodane w art. 10 ustępy 5a-5b umożliwiają pozbawienie przez sejmik województwa, 

w drodze uchwały, kategorii drogi wojewódzkiej przekazanego odcinka drogi. Odcinek ten z mocy 

ustawy zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej, pod warunkiem poinformowania zarządu 

powiatu przez zarząd województwa o zamiarze podjęcia takiej uchwały, co najmniej 30 dni przed 

jej podjęciem. 

Ustawa nowelizująca z dnia 13 września 2013r. na podstawie art. 2 umożliwiła w terminie 90 dni 

od wejścia w życie ustawy na pozbawienie, w drodze uchwały rady gminy, kategorii drogi gminnej 

odcinka drogi zaliczonego do drogi gminnej, na podstawie dotychczasowych przepisów. Ten 

odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej, przy czym województwo może 

zastosować powołany wyżej tryb art. 10 ust. 5a-5b. 

Rada Gminy Cedry Wielkie korzystając z możliwości określonej w art. 2 ww. ustawy z dnia 

13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych uchwałą Nr VIII/73/15 z dnia 11 

września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Dz. Urz Woj. Pom. poz. 

3030), uchwaliła pozbawienie kategorii drogi gminnej odcinek byłej drogi krajowej nr 7 znajdujący 

się na terenie Gminy Cedry Wielkie w obrębie miejscowości Wocławy i Koszwały. 

Z tej samej możliwości skorzystała Rada Gminy Pruszcz Gdański, która uchwałą Nr XI/73/2015 z 

dnia24 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. Pom. 

poz. 3750) pozbawiła kategorii drogi gminnej dawną drogę krajową nr 7 położoną na terenie Gminy 

Pruszcz Gdański od granicy z Gminą Cedry Wielkie do węzła Przejazdowo. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy odcinek drogi pozbawiony kategorii drogi gminnej 

zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Na podstawie art. 10 ust. 5a znowelizowanej 

ustawy o drogach publicznych sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii 

drogi wojewódzkiej przekazany odcinek drogi. Ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony 

do kategorii drogi powiatowej. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 10 

ust. 5b ustawy o drogach publicznych 22 grudnia 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 

więc uchwałę Nr 1318/101/15 w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej 

odcinka byłej drogi krajowej nr 7 na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz Gminy Pruszcz Gdański 

pozbawionego kategorii drogi gminnej. Uchwałę przekazano Zarządowi Powiatu Gdańskiego. 

Przekazany odcinek drogi nie spełnia wymagań określonych dla dróg wojewódzkich w ustawie 

o drogach publicznych: nie stanowi połączenia między miastami, nie jest drogą o dużym znaczeniu 

dla województwa, nie jest drogą o znaczeniu obronnym, nie leży w ciągu komunikacyjnym dróg 

wojewódzkich, dlatego nie powinien mieć kategorii drogi wojewódzkiej. Przekazany odcinek drogi 

stanowi uzupełniającą sieć dróg lokalnych łączących miejscowości Bystra i Wocławy z drogą 

krajową nr 7. 

W związku z powyższym, korzystając z dyspozycji przepisów wskazanych wyżej ustaw, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 


