
UCHWAŁA NR XXXIV/924/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii 
gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego 

odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935) oraz 
art. 7 ust. 2 i ust. 3, art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440; zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, poz. 2255, poz. 1948; z 2017 r., poz. 191, 
poz. 1089), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdyni uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się nowo wybudowany odcinek ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii 
gminnej - na odcinku od ul. Okrężnej do łuku drogi ul. Kwadratowej.

§ 2. Pozbawia się kategorii drogi gminnej i wyłącza się z użytkowania odcinek drogi nr 135248G (ul. 
Kwadratowa) w Gdyni - na odcinku od ul. Marzanny do łuku drogi ul. Kwadratowej.

§ 3. Ustala się, w związku z § 1 i § 2, nowy przebieg drogi publicznej kategorii gminnej ul. Kwadratowej 
w Gdyni: od ul. Okrężnej do bez przejazdu.

§ 4. Położenie odcinków dróg wymienionych w § 1 i w § 2 oraz przebieg drogi publicznej kategorii 
gminnej nr 135248G (ul. Kwadratowa) w Gdyni określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/915/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: 
ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Kwadratowej w Gdyni.

§ 7. 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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