
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

 

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. 
 

Poz. 5 
 

ZARZĄDZENIE NR 61 
 

GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów 

drogom wojewódzkim 

 

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia 

Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. MI Nr 15, 

poz. 79, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 226 otrzymuje brzmienie: 

„NOWA KARCZMA - MIERZESZYN - PRUSZCZ GDAŃSKI - PRZEJAZDOWO - DROGA 501”; 

2) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 279 otrzymuje brzmienie: 

„ZAWADA - RACULA - BUCHAŁÓW - LEŚNIÓW WIELKI - WYSOKIE”; 

3) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 378 otrzymuje brzmienie: 

„BIEDRZYCHÓW – GRODKÓW /DROGA 401/”; 

                                                      
1) Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 

z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 

października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 

2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 

z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr 28 z dnia 24 sierpnia 

2012 r., Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz Nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r. 
2) Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad: Nr 78 z dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 49), Nr 110 z dnia 10 grudnia 2010 r. 

(Dz. Urz. MI Nr 16, poz. 55), Nr 73 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 3), Nr 45 z dnia 17 grudnia 

2012 r. (Dz.Urz. MTBiGM z 2013 r. poz. 1) oraz Nr 13 z dnia 13 marca 2013 r. (Dz.Urz. MTBiGM z 2013 r. poz. 33) 
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4) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 385 otrzymuje brzmienie: 

„GRANICA PAŃSTWA - TŁUMACZÓW - WOLIBÓRZ - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE- ZIĘBICE - 

GRODKÓW - KOPICE - JACZOWICE /DROGA 46/”; 

5) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 401 otrzymuje brzmienie: 

„ŻŁOBIZNA /DROGA 94/ - GRODKÓW - SKOROSZYCE - PAKOSŁAWICE /DROGA 46/”; 

6) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 403 otrzymuje brzmienie: 

„ŁUKOWICE BRZESKIE - DROGA 401”; 

7) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 405 otrzymuje brzmienie: 

„NIEMODLIN - TUŁOWICE - KORFANTÓW”; 

8) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 406 otrzymuje brzmienie: 

„NYSA - JASIENICA DOLNA - WŁOSTOWA /DROGA 405/”; 

9) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 407 otrzymuje brzmienie: 

„NYSA - KORFANTÓW - ŁĄCZNIK - DROGA 414”; 

10) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 410 otrzymuje brzmienie: 

„KĘDZIERZYN-KOŹLE - KOBYLICE - BIADACZÓW - RZEKA ODRA - BRZEŹCE /DROGA 408/”; 

11) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 414 otrzymuje brzmienie: 

„WRZOSKI /DROGA 94/  - OPOLE - PRÓSZKÓW - BIAŁA - PRUDNIK /DROGA 40/”; 

12) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 415 otrzymuje brzmienie: 

„ZIMNICE /DROGA 45/ - ROGÓW OPOLSKI - KRAPKOWICE /DROGA 409/”; 

13) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 416 otrzymuje brzmienie: 

„ŻYWOCICE /DROGA 45/ - GŁOGÓWEK - GŁUBCZYCE - KIETRZ - RACIBÓRZ”; 

14) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 417 otrzymuje brzmienie: 

„LASKOWICE /DROGA 40 / - KLISINO - SZONÓW - SZCZYTY - RACIBÓRZ”; 

15) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 418 otrzymuje brzmienie: 

„REŃSKA WIEŚ /DROGA 45/ - KĘDZIERZYN-KOŹLE”; 

16) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 419 otrzymuje brzmienie: 

„NOWA CEREKWIA - NIEKAZANICE - BRANICE - GRANICA PAŃSTWA”; 

17) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 422 otrzymuje brzmienie: 

„ŁANY /DROGA 421/ - DZIELNICA - PRZEWÓZ - RZEKA ODRA - DZIERGOWICE”; 

18) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 424 otrzymuje brzmienie: 

„GWOŹDZICE - RZEKA ODRA - ODROWĄŻ - GOGOLIN /DROGA 409/”; 
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19) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 426 otrzymuje brzmienie: 

„ZAWADZKIE - STRZELCE OPOLSKIE - OLSZOWA - KĘDZIERZYN-KOŹLE”; 

20) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 428 otrzymuje brzmienie: 

„DĄBRÓWKA GÓRNA - DROGA 45”; 

21) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 435 otrzymuje brzmienie: 

„OPOLE - WAWELNO - DROGA 46”; 

22) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 457 otrzymuje brzmienie: 

„PISARZOWICE /DROGA 39/ - POPIELÓW - DOBRZEŃ WIELKI”; 

23) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 458 otrzymuje brzmienie: 

„OBÓRKI - LEWIN BRZESKI - SKOROGOSZCZ - POPIELÓW”; 

24) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 459 otrzymuje brzmienie: 

„OPOLE - NAROK - SKOROGOSZCZ”; 

25) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 460 otrzymuje brzmienie: 

„KOŚCIERZYCE - RZEKA ODRA - PAWŁÓW - KOPANIE - DROGA 462”; 

26) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 462 otrzymuje brzmienie: 

„STROBAWA - RZEKA ODRA - KOPANIE - ŁOSIÓW - KRZYŻOWICE”; 

27) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 465 otrzymuje brzmienie: 

„ŻELAZNA - RZEKA ODRA - DOBRZEŃ MAŁY”; 

28) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 501 otrzymuje brzmienie: 

„GDAŃSK /DROGA 6/ - PRZEJAZDOWO - MIKOSZEWO - KRYNICA MORSKA – 

NOWA KARCZMA”; 

29) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 700 otrzymuje brzmienie: 

„DROGA 92 - STACJA KOLEJOWA PŁOCHOCIN - JÓZEFÓW – ROKITNO”; 

30) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 735 otrzymuje brzmienie: 

„STACJA KOLEJOWA OŻARÓW - DROGA 92”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 
      Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 




