
 

 

UCHWAŁA NR XXII/539/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja 

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 z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg wojewódzkich odcinek drogi wojewódzkiej nr 363 w Złotoryi - ul. 

Zagrodzieńską: od granicy miasta Złotoryja (droga powiatowa nr 2624D) do ul. Grunwaldzkiej (droga 

wojewódzka nr 364), o długości 719 m, określony na mapie poglądowej - załącznik nr 1, stanowiący integralną 

część uchwały. 

§ 2. Odcinek drogi wskazany w § 1 zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej. 

§ 3. Uzasadnienie pozbawienia odcinka drogi wskazanego w § 1 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, 

stanowiący jej integralną część. 

§ 4. Bilans przekazywania dróg w trybie 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

w latach 2015-2020 określający długości dróg otrzymanych i przekazanych przez Województwo Dolnośląskie 

zawiera załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący jej integralną część. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: 

Andrzej Jaroch 
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Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/539/20  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 24 września 2020 r. 

 
źródło: https://www.google.pl/maps 
 

odcinek drogi wojewódzkiej nr 363 pozbawiany kategorii dróg 
wojewódzkich 
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII/539/20 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 
UZASADNIENIE 

 
Pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 

w Złotoryi - ul. Zagrodzieńskiej: od granicy miasta Złotoryja (droga powiatowa nr 2624D) do 
ul. Grunwaldzkiej (droga wojewódzka nr 364), o długości 719 m 

 
Uchwała pozbawia kategorii dróg wojewódzkich odcinek drogi wojewódzkiej nr 363  
(ul. Zagrodzieńską) w miejscowości Złotoryja, od granicy miasta (droga powiatowa 
nr 2624D) do drogi wojewódzkiej nr 364 (ul. Grunwaldzka), o długości 719 m, a tym samym 
zalicza go - z mocy prawa, do kategorii drogi powiatowej, w zarządzie Zarządu Powiatu 
Złotoryjskiego. 
Zgodnie z art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(przywoływanej dalej jako: u.d.p.), sejmik województwa ma możliwość, w drodze uchwały, 
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej 
długości do odcinka drogi krajowej, który z mocy prawa- w myśl art. 10 ust. 5 u.d.p., został 
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich. Wtedy ten 
odcinek drogi wojewódzkiej zaliczony zostaje do kategorii dróg powiatowych. 
W sprawie zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 5, 5a i 5b, w związku z art. 6 ust. 1 u.d.p. 
oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach 
publicznych (przywoływanej dalej jako: ustawa zmieniająca), które umożliwiają zastosowanie 
tzw. "kaskadowego" mechanizmu przekazywania dróg, gdy: 

1. samorząd województwa otrzymał drogi lub odcinki dróg, które zostały zaliczone do 

kategorii dróg wojewódzkich na podstawie: 

a. uchwały rady gminy podjętej w myśl art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej lub, 

b. art. 10 ust. 5 u.d.p., czyli odcinki dróg krajowych zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami 

z chwilą oddania ich do użytkowania; 

2. drogi lub odcinki dróg nie spełniają wymogów określonych w definicji drogi wojewódzkiej 

(art. 6 ust. 1 u.d.p.), 

3. drogi lub odcinki dróg wojewódzkich przeznaczone do pozbawienia tej kategorii 

"kaskadowo" są o proporcjonalnej długości do dróg i odcinków dróg otrzymanych przez 

samorząd województwa i zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich, 

4. zarząd województwa poinformował właściwy zarząd powiatu o zamiarze podjęcia 

uchwały o „kaskadowym” przekazaniu drogi, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem 

(art. 10 ust. 5b u.d.p.). 

Jednocześnie nie mogą być spełnione przesłanki wynikające z pkt. 1a i 1b jw., ponieważ 
uniemożliwiłoby to przekazanie tzw. „kaskadowe” po otrzymaniu drogi krajowej w trybie art. 
10 ust. 5 u.d.p., a o takim połączeniu trybów przekazywania dróg nie ma mowy w przepisach 
u.d.p. Wszystkie ustawowe przesłanki jw. (w tym przesłanki z pkt 1 osobno dla dróg 
otrzymanych w roku 2015 - pkt 1a i osobno dla pozostałych otrzymanych dróg w latach 
kolejnych - pkt 1b) zostały spełnione. 
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W związku z wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej w roku 2015 Województwo 
Dolnośląskie otrzymało 67,256 km dróg. Ponadto, w latach 2017-2020 Województwo 
Dolnośląskie otrzymało 122,709 km w oparciu o decyzje nadzoru budowlanego 
o dopuszczeniu do użytkowania nowych dróg krajowych (dróg ekspresowych bądź 
obwodnic), czyli łącznie w latach 2015-2020 Województwo Dolnośląskie otrzymało 189,965 
km dróg. 
W ramach tzw. „kaskadowego” przekazywania dróg - Województwo Dolnośląskie przekazało 
46,399 km w roku 2015 [załącznik nr 1 i 2 Uchwały Nr XVI/428/15 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg 
wojewódzkich (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 5410 z późn. zm.)]. 
Dodatkowo, w latach 2017-2020 Województwo Dolnośląskie przekazało 103,026 km dróg 
(łącznie z przedmiotowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 363), czyli łącznie 149,425 km w 
latach 2015-2020. W tym 12,556 km dróg otrzymanych w ramach ww. przepisów u.d.p. 
zostało przekazanych w ramach „normalnej” procedury zmiany kategorii. Reasumując, 
Województwo Dolnośląskie otrzymało o 27,984 km dróg więcej niż przekazało w ramach 
tzw. „kaskadowego” przekazywania dróg oraz „normalnej” procedury zmiany kategorii, 
czym wypełnia ustawowy wymóg w tym zakresie. 
Proponowany w ramach proporcjonalnego pozbawienia dotychczasowej kategorii - odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 363 nie łączy ze sobą miast, nie spełnia wymogów techniczno- 
-funkcjonalnych stawianych drogom wojewódzkim oraz nie pełni istotnej funkcji 
komunikacyjnej w podstawowym układzie drogowym województwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej zakończenia na obecnej drodze powiatowej relacji: Nowa Wieś 
Złotoryjska - Złotoryja, powstałej z odcinka przejętej drogi wojewódzkiej nr 363 (uchwała nr 
VII/31/2019 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz uchwała nr 
L/1781/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r.). Ponadto, 
w „Planie rozwoju sieci drogowej województwa dolnośląskiego do roku 2020 w zakresie dróg 
wojewódzkich”, zatwierdzonym uchwałą Nr 1324/V/15 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 20 października 2015 r., droga wojewódzka nr 363 na ww. odcinku 
została sklasyfikowana jako marginalna. 
Zgodnie z art. 10 ust. 5b u.d.p. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pismem znak: 
DT-D-II.8011.6.2020 z dnia 20 maja 2020 r. poinformował Zarząd Powiatu Złotoryjskiego o 
zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały. 
Mając na uwadze wypełnienie wszystkich ustawowych wymogów określonych w ustawie o 
drogach publicznych w zakresie tzw. „kaskadowego” mechanizmu przekazywania dróg, 
podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 
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                                    Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXII/539/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2020 r. 
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