
 
 

UCHWAŁA NR XLV/885/22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 344 w granicach powiatu wrocławskiego kategorii drogi 
wojewódzkiej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 547 i 583) oraz art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 maja 2022 r. pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej drogę wojewódzką nr 344 relacji: 
droga wojewódzka nr 348 koło miejscowości Biskupice Podgórne – LG, ul. Koreańska – droga krajowa nr 
35 (obwodnica Tyńca Małego), o długości 1 962 m, określoną na mapie poglądowej - załącznik nr 1, 
stanowiący integralną część uchwały. 

§ 2. Droga wskazana w § 1 zostaje zaliczona do kategorii drogi powiatowej. 

§ 3. Uzasadnienie pozbawienia kategorii drogi, o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej 
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 2015-2022 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 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2022 r.

Poz. 1685



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/885/22 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

 
 

(źródło: materiały własne DSDiK we Wrocławiu) 

 

droga wojewódzka nr 344 o której mowa w § 1 uchwały 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/885/22 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Uzasadnienie  

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 344 relacji: droga wojewódzka  

nr 348 koło miejscowości Biskupice Podgórne – LG, ul. Koreańska – droga krajowa nr 35  

(obwodnica Tyńca Małego), o długości 1 962 m. 

 

Uchwała pozbawia kategorii dróg wojewódzkich drogę wojewódzką nr 344 relacji: droga wojewódzka  

nr 348 koło miejscowości Biskupice Podgórne – LG, ul. Koreańska – droga krajowa nr 35 (obwodnica Tyńca 

Małego), o długości 1 962 m, a tym samym zalicza ją - z mocy prawa, do kategorii drogi powiatowej, w zarządzie 

Zarządu Powiatu Wrocławskiego. 

Zgodnie z art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (przywoływanej dalej jako: 

uodp), 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 uodp, 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 uodp 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 uodp, 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 uodp), 

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 uodp). 

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 uodp. Wszystkie 

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. 

Województwo Dolnośląskie otrzymało więcej kilometrów dróg niż przekazało w ramach tzw. „kaskadowego” 

przekazywania dróg oraz „normalnej” procedury zmiany kategorii drogi, czym wypełnia ustawowy wymóg 

w zakresie proporcjonalności. Szczegółowe długości dróg i odcinków dróg oraz bilans otrzymanych oraz 

przekazanych w ramach tzw. „kaskadowego” przekazywania dróg i przekazanych w ramach „normalnej” 

procedury zmiany kategorii dróg przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. 

Proponowana w ramach proporcjonalnego pozbawienia dotychczasowej kategorii droga wojewódzka  

nr 344: 

• nie łączy ze sobą miast i nie ma znaczenia dla województwa (art. 6 ust. 1 uodp), 
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• nie pełni istotnej funkcji komunikacyjnej w podstawowym układzie drogowym województwa i nie ma 

znaczenia dla województwa, 

• pełni funkcję drogi wewnętrznej obsługującej obszar Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Wisłosan – Podstrefa Kobierzyce w jej granicach. 

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., cała droga wojewódzka nr 344 została sklasyfikowana jako marginalna. 

Mając na uwadze powyższe, procedura przekazania drogi wojewódzkiej nr 344 w granicach powiatu 

wrocławskiego spełnia wymogi art. 10 ust. 5a uodp, a Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z art. 10 

ust. 5b uodp poinformował Zarząd Powiatu Wrocławskiego o zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały  

(co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem) - pismem nr DT-D-II.8011.5.2021 z dnia 17 stycznia 2022 r.  

(z potwierdzeniem otrzymania przez Powiat Wrocławski zawiadomienia poprzez platformę e-puap w dniu 

17.01.2022 r.). 

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 XLV/885/22 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 24 marca 2022 r. 
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