
 

 

UCHWAŁA NR 672/XXXIII/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 30 września 2013 r. 

w sprawie zaliczenia odcinków dróg gminnych do kategorii drogi wojewódzkiej i ustalenia przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 231 i 234 na terenie gminy Skórcz i miasta Skórcz 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.
1)

)Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Po  podjęciu przez Radę Gminy Skórcz i Radę Miasta Skórcz uchwał w sprawie pozbawienia niżej 

wymienionych odcinków dróg kategorii  dróg gminnych zalicza się do kategorii drogi wojewódzkiej:  

- ul. 3 Maja – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231 do skrzyżowania z ul. Główną na 

terenie miasta Skórcz,  

- ul.  Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 na 

terenie miasta Skórcz,  

- ul. 27 Stycznia – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 do granicy miasta Skórcz z gminą 

Skórcz na terenie gminy  Skórcz,  

- ul. 27 Stycznia – na odcinku od granicy miasta Skórcz z gminą Skórcz  do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 234 na terenie miasta  Skórcz. 

§ 2. 1. Ustala się następujący przebieg drogi wojewódzkiej nr 231 poprzez dodanie dotychczasowego 

odcinka drogi gminnej na terenie miasta Skórcz:  

- ul. 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Główną,  

- ul. Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222, 

2. Ustala się następujący przebieg drogi wojewódzkiej nr 234 poprzez dodanie dotychczasowego odcinka 

drogi gminnej na terenie gminy Skórcz i miasta Skórcz:  

- ul. 27 Stycznia – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 do granicy miasta Skórcz z gminą 

Skórcz na terenie gminy Skórcz,  

- ul. 27 Stycznia – na odcinku od granicy miasta Skórcz z gminą Skórcz  do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 234 na terenie miasta  Skórcz. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.  

                                                      
1) 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r. poz. 843 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 października 2013 r.

Poz. 3649



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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.  

  

 

Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego  

 

 

Jan Kleinszmidt  
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