UCHWAŁA NR XLV/1315/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej
w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich 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 2018 r., poz. 994 ze zm., zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust.3 w związku
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.,
zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 12, 138, 159, 317), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdyni uchwala się, co
następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania niżej wymienione drogi na
terenie Gminy Miasta Gdyni:
1) droga nr 135033G (ul. Bananowa) – na całej długości,
2) droga nr 135084G (ul. Cytrynowa) – na całej długości,
3) droga nr 135411G (ul. Pomarańczowa) – na całej długości,
4) droga nr 135417 (ul. Porzeczkowa) – na całej długości,
5) droga nr 135005 (ul. Agrestowa) – na całej długości.
§ 2. Położenie dróg wymienionych w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska
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UZASADNIENIE.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, organem
właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do
odpowiedniej kategorii. W przypadku drogi publicznej kategorii gminnej organem właściwym jest rada gminy,
a pozbawienia drogi gminnej jej kategorii dokonuje się w trybie art. 7 ust. 2 ww. ustawy, tj. w drodze uchwały
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Natomiast art. 10 ust. 3 ww. ustawy stanowi,
że pozbawienie drogi jej dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania,
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W tym przypadku drogi
zostają wyłączone z użytkowania. Dla pozbawienia dróg w Gdyni (ul. Bananowa, ul. Cytrynowa, ul.
Pomarańczowa, ul. Porzeczkowa, ul. Agrestowa) kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich
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 8042/18/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 czerwca 2018.
Drogi nr 135033G (ul. Bananowa), nr 135084G (ul. Cytrynowa), nr 135411G (ul. Pomarańczowa), nr
135417G (ul. Porzeczkowa ) oraz nr 135005G (Agrestowa) figurują w wykazie dróg publicznych kategorii
gminnej na podstawie Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 3/96 z dnia 15 kwietnia 1996 roku 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.).
Przedmiotowe drogi wyłącza się z użytkowania i pozbawia kategorii drogi gminnej ze względu na fakt,
że ujawnione w wykazie dróg publicznych nazwy nie są skojarzone z żadną budowlą drogową na terenie
Gminy Miasta Gdyni. Drogi nr 135033G (ul. Bananowa), nr 135084G (ul. Cytrynowa), nr 135411G (ul.
Pomarańczowa), nr 135417G (ul. Porzeczkowa) znajdują się wewnątrz stanowiących własność prywatną,
ogrodzonych nieruchomości, niedostępnych dla osób trzecich, użytkowanych jako działki przydomowe przy
zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Droga nr 135005G (Agrestowa) znajduje się w pasie drogowym drogi
publicznej kategorii powiatowej ul. Hutniczej i usytuowana jest pod chodnikiem tej drogi. Ze względu na swoje
położenie oraz sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, przedmiotowe drogi nie pełnią funkcji drogi
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
Nazwy ulic funkcjonują wyłącznie w ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez Referat
Geodezji i Ewidencji Adresowej UM Gdyni. Pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z użytkowania ma na celu uporządkowanie wykazu dróg publicznych w odniesieniu do
stanu faktycznego. Powyższe nie wpłynie na dostęp zabudowanych nieruchomości do dróg publicznych,
ponieważ nieruchomości z adresem Bananowa (ilość 2), Cytrynowa (ilość 4), Pomarańczowa (ilość 1),
Porzeczkowa (ilość 3) obsługiwane są zjazdami z drogi publicznej ul. Palmowej, a nieruchomości z adresem
Agrestowa (ilość 2) obsługiwane są zjazdami z drogi publicznej ul. Hutniczej i ul. Palmowej. Powyższe będzie
skutkowało potrzebą nadania nowych numerów porządkowych nieruchomościom oraz dokonania zmian
adresów w dokumentach mieszkańców (12 gospodarstw). Zgodnie z informacją uzyskaną od Referatu Geodezji
i Ewidencji Adresowej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, zmiana numeracji porządkowej
zostanie dokonana z urzędu po wejściu w życie uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyłączenia ww. dróg
z użytkowania. Na zagadnienia związane z uporządkowaniem numerów adresowych przewidziano kwotę około
50 tys. zł w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Dany akt prawny należy przekazać w trybie nadzoru do Wojewody Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XLV/1315/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
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