DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 4 czerwca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera

Poz. 3555

Data: 2020-06-04 12:46:53

UCHWAŁA NR XVIII/466/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/312/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru
(dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 i 471), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/312/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 7287), § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Na obszarze powiatu wałbrzyskiego w granicach gminy Mieroszów i gminy Głuszyca Pozbawia
się kategorii dróg wojewódzkich drogę wojewódzką bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) relacji:
Unisław Śląski (droga krajowa nr 35) – Głuszyca (droga wojewódzka nr 381), o długości 9 494 m.
2. Województwo Dolnośląskie, od 2015 roku do dnia 28 listopada 2019 r., w trybie kaskadowym
od gmin i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu otrzymało, jako nowe
drogi wojewódzkie, drogi o łącznej długości 183,466 km. Na dzień 28 listopada 2019 r. pozbawiono
kategorii dróg wojewódzkich w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych łącznie 139,755 km
dróg wojewódzkich, w tym drogę wymienioną w ust. 1. Ponadto 12,556 km dróg otrzymanych kaskadowo
przekazano zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych (tzw. „normalny” tryb). W związku
z powyższym Województwo Dolnośląskie przekazało o 31,155 km dróg mniej, niż otrzymało w trybie
„kaskadowym”, czym wypełnia ustawowy wymóg art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych.”.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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