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UCHWAŁA NR LXII/1443/18
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych i gminnych we Wrocławiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), i art. 10 ust. 5f, art. 6a
ust. 3, art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356), po zasięgnięciu opinii wymaganych
prawem, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z pozbawieniem drogi krajowej nr 98 kategorii drogi krajowej i zaliczeniem ulic leżących
w jej ciągu we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych oraz oddaniem do użytkowania ulicy ks. Mariana
Stanety zastępującej odcinek drogi powiatowej nr 1917D przebiegający ulicą Bolesława Krzywoustego (od jej
skrzyżowania z ulicą Bierutowską i ulicą Kiełczowską do jej skrzyżowania z ulicą Gorlicką) a następnie ulicą
Gorlicką (od jej skrzyżowania z ulicą Bolesława Krzywoustego do jej skrzyżowania z ulicą Mulicką), pozbawia
się kategorii drogi powiatowej, leżące w ciągu drogi powiatowej nr 1917D:
1) ulicę Bierutowską - na całym jej przebiegu (od jej skrzyżowania z aleją Jana III Sobieskiego
do jej skrzyżowania z ulicą Kiełczowską) położonym w pasie drogowym zlokalizowanym na działkach:
nr 2/2, AM 15, obręb Zakrzów; nr 3 i 5/14, AM 24, obręb Zakrzów; nr 4/4, 5, 8/11, 8/18, AM 10, obręb
Psie Pole; nr 3, AM 9, obręb Psie Pole; nr 4, AM 8, obręb Psie Pole; nr 5, AM 12, obręb Psie Pole;
nr 1/1 i 1/2, AM 13, obręb Psie Pole; nr 16/2 i 21/4, AM 7, obręb Psie Pole;
2) ulicę Bolesława Krzywoustego - na odcinku przebiegającym od jej skrzyżowania z ulicą Bierutowską
i ulicą Kiełczowską do jej skrzyżowania z ulicą Gorlicką, położonym w pasie drogowym zlokalizowanym
na działkach: nr 1/10 i 1/12, AM 22, obręb Psie Pole; nr 92/10, AM 14, obręb Psie Pole;
3) ulicę Gorlicką - na odcinku przebiegającym od jej skrzyżowania z ulicą Bolesława Krzywoustego
do jej skrzyżowania z ulicą Mulicką, położonym w pasie drogowym zlokalizowanym na działkach
nr 91/3, 91/4 i 91/6, AM 22, obręb Psie Pole.
§ 2. Ulice określone w § 1 pkt 1-3 zalicza się do kategorii dróg gminnych.
§ 3. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych ulicę ks. Mariana Stanety, położoną w pasie drogowym
zlokalizowanym na działkach nr 1/15, 1/16, 1/25, 2/3, 14/10, 15/2, 17/2, 18/1, 19/1, 19/2 i 20, AM 22, obręb
Psie Pole.
§ 4. Ustala się przebieg istniejącej drogi powiatowej nr 1917D we Wrocławiu, w sposób określony
w załączniku do uchwały, poprzez wyłączenie z jej ciągu ulic określonych w § 1 pkt 1-3, i poprzez włączenie
w jej ciąg ulicy ks. Mariana Stanety określonej w § 3.
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§ 5. Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej nr 106733D we Wrocławiu, poprzez włączenie w jej ciąg
odcinka ulicy Bolesława Krzywoustego określonego w § 1 pkt 2.
§ 6. Ustala się przebieg ulicy Gorlickiej określonej w § 1 pkt 3, jako istniejącej drogi gminnej, poprzez
uzupełnienie jej pasa drogowego gruntami stanowiącymi działki nr 89/1, 90/1 i 91/1, AM 22, obręb Psie Pole.
§ 7. 1. Ustala się przebieg istniejącej drogi powiatowej nr 1920D we Wrocławiu, w sposób określony
w załączniku do uchwały, poprzez włączenie w przebieg ulicy Kiełczowskiej leżącej w ciągu tej drogi, odcinka
ulicy Bolesława Krzywoustego położonego w pasie drogowym zlokalizowanym na działkach: nr 1/11, 1/13,
1/14 i 1/24, AM 22, obręb Psie Pole; nr 31/3, AM 13, obręb Psie Pole; nr 92/9, AM 14, obręb Psie Pole.
2. Zmienia się nazwę odcinka ulicy Bolesława Krzywoustego określonego w ust. 1 - z „Bolesława
Krzywoustego” na „Kiełczowska”.
§ 8. Pozbawia się kategorii drogi gminnej aleję Jana III Sobieskiego, w częściach jej pasa drogowego
obejmujących grunty stanowiące działki nr 21/1 i 21/5, AM 7, obręb Psie Pole.
§ 9. 1. Ustala się przebieg istniejącej drogi powiatowej nr 1453D we Wrocławiu, w sposób określony
w załączniku do uchwały, poprzez uzupełnienie pasa drogowego ulicy gen. Bora-Komorowskiego leżącej
w ciągu tej drogi gruntami stanowiącymi działki wskazane w § 8 oraz gruntami stanowiącymi działki
nr 3/17 i 11/2, AM 5, obręb Psie Pole, i poprzez wyłączenie z pasa drogowego tej ulicy gruntu stanowiącego
działkę nr 3/20, AM 5, obręb Psie Pole.
2. Wskazany w ust. 1 grunt stanowiący działkę nr 3/20, AM 5, obręb Psie Pole włącza się do pasa
drogowego alei Jana III Sobieskiego.
§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr LVI/1320/18 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic
we Wrocławiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski
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Załącznik do uchwały nr LXII/1443/18
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r.

Wykaz istniejących dróg powiatowych we Wrocławiu z ustaleniem ich przebiegów ulicami Wrocławia

Lp.

Nr
drogi
powiatowej

Ulice leżące w ciągu drogi powiatowej
o ustalanym przebiegu

1.

1917D

3.

1920D

4.

1453D

ul. ks. Mariana Stanety (od skrzyżowania
Kiełczowskiej i Bora Komorowskiego do Gorlickiej) ul. Gorlicka (od ks. Mariana Stanety do Szewczenki) ul. Szewczenki (od Gorlickiej do granicy miasta)
ul. Kiełczowska (od granicy miasta do skrzyżowania
Bora Komorowskiego i ks. Mariana Stanety)
ul. Bora Komorowskiego (od skrzyżowania
Kiełczowskiej i ks. Mariana Stanety do Okulickiego) ul. Okulickiego (od Bora Komorowskiego do granicy
miasta)

1)

Lp. drogi w wykazach
stanowiących załączniki
do uchwał Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
w sprawie nadania numerów
dla dróg powiatowych
na obszarze Województwa
Dolnośląskiego 1)2)
1754.2)

1795.1)
1801.1)

Uchwała nr 229/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.05.2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg
powiatowych na obszarze Województwa Dolnośląskiego.
2)
Uchwała nr 5128/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 229/II/03 z dnia 6.05.2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg
powiatowych na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

