
Projekt 

z dnia  4 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie pozbawienia ul. Solskiego zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawić kategorii drogi gminnej ul. Solskiego (DG nr 130244 S), zlokalizowaną przy ul. Kościuszki 
(DP nr 7211S) w Gliwicach, na działkach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. 

§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1, przedstawiony został na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

Numery działek biegnące w śladzie drogi przeznaczonej do pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej 
na terenie miasta Gliwice: 

Lp. Obręb Numer działki Powierzchnia 
(ha) 

Numer księgi 
wieczystej 

Własność 

1 Stare Miasto 1777 
(część działki) 

0,3486 GL1G/00053798/3 Gmina Gliwice 

2 Nowe Miasto 1976 0,0420 GL1G/00011536/3 Skarb Państwa – 
Prezydent Miasta 

Gliwice na Prawach 
Powiatu 

3 Nowe Miasto 1606 
(część działki) 

0,6845 GL1G/00035240/5 Spółka handlowa 
niebędąca 

cudzoziemcem 
4 Nowe Miasto 1974 

(część działki) 
0,0273 GL1G/00053798/3 Gmina Gliwice 

5 Nowe Miasto 1602/3 
(część działki) 

0,1633 GL1G/00095995/0 Gmina Gliwice – 
użytkowanie wieczyste 

instytucja 

6 Nowe Miasto 1583/1 0,0119 GL1G/00095995/0 Gmina Gliwice – 
użytkowanie wieczyste 

instytucja 

7 Nowe Miasto 1582 0,0278 GL1G/00095995/0 Gmina Gliwice – 
użytkowanie wieczyste 

instytucja 
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SporzqdzH(al wyrys: IWONA KRA WIECZEK 

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ 

SKALA 1:1000 

Wo jew6dztwo: śląskie 

Powiat: m. Gliwice 

Jednostka ewidencyjna: 246601-1, Gliwice 

Obręb: 0038, Nowe Miasto 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2022 r.
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Uzasadnienie 

Ulica Solskiego została zaliczona do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały nr XX/161/87 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych oraz lokalnych miejskich. W czasie podejmowania ww. uchwały brak było rozporządzenia 
wykonawczego określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, a także nie analizowano dostatecznie szczegółowo funkcji, jaką ulica pełni w układzie 
komunikacyjnym miasta, co spowodowało, że niektóre ulice publiczne, w tym ww. nie spełniały i nie spełniają 
wymagań formalnoprawnych i funkcjonalno-technicznych właściwych dla dróg publicznych. 

Ulica Solskiego obecnie nie pełni funkcji drogi publicznej, która wynikałaby z posiadanych archiwalnych 
dokumentów przedmiotowej drogi. Aktualnie wykorzystywana jest jako parking oraz wjazd do terenów 
nie będących własnością Gminy Gliwice i zamkniętych umieszczonymi przy nich szlabanami. W związku 
z powyższym nie wpisuje się ona w definicję drogi określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.). 

Ponadto przedmiotowa zmiana jest elementem porządkowania kategorii dróg i ich przebiegów w mieście 
Gliwice, co z pewnością zapewni sprawniejsze zarządzanie tymi drogami. 

Podjęcie uchwały w takim brzmieniu jest zasadne oraz spełnia wszystkie wymogi określone przepisami 
prawa i nie będzie miało negatywnego wpływu na sieć dróg publicznych funkcjonującą w Gliwicach. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F273736E-7FFE-4304-A580-BF56E6841C3A. Projekt

 
 

  

    
   

       
     

 

  

    
    

  

    
 

    
  

Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Uzasadnienie



