
Uchwała Nr XXV/44/04 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
 
 
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta 
Wałbrzycha. 
 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 
ust. 3  ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.  
Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Ustala się następujący przebieg niektórych istniejących dróg gminnych na terenie 
miasta Wałbrzycha:  
 

 Przebieg ulicy 

L.p. Nazwa ulicy Nr drogi 
Początek Koniec 

Skrzyżowania    
z drogami 

publicznymi      
w ciągu drogi 

Skrzyżowania        
z drogami 

wewnętrznymi        
w ciągu drogi 

P O D Z A M  C Z E 

1 al. Podwale  116856 D ul. Wieniawskiego 
- de Gaulle'a 

ul. Wieniawskiego 
w kierunku 
Szczawna Zdroju 

ul. Forteczna, 
ul.Palisadowa,  
ul.Blankowa, 
ul.Basztowa, 
ul.Hetmańska, 
ul.Grodzka, 
ul.Kasztelańska, 
ul.Poselska, 
ul.Husarska 

dojazd do garaży,    
pętla autobusowa, 
dojazd do garaży, 
dojazd do garaży, 
dojazd do siedziby SM, 
dojazd do siedziby POD 
wjazd na parking, 
dojazd do garaży,  
dojazd do obiektu 
handlowego Biedronka 
dojazd do poczty, 
dojazd do parkingów 
przy ul. Poselskiej i 
Grodzkiej  

2 ul. Senatorska 116866 D ul. Forteczna przy 
postoju Taxi 

ul. Forteczna przy 
stacji paliw 

 dojazd do posesji 54-60 
dojazd do posesji 14-26 
dojazd do posesji 21-3 
wjazd na parking przy 
posesji 14                 
dojazd do posesji 3-21 
dojazd do posesji 12-2 
dojazd do posesji 2-12 

3 ul. Forteczna 116865 D al. Podwale ul. Wieniawskiego

ul.Senatorska przy 
postoju Taxi 
 
 ul.Senatorska przy 
stacji paliw 

dojazd do posesji 37-51 
wjazd na parking przy 
posesji 37             
dojazd do posesji 42-60 
dojazd do posesji 17-1 
dojazd do posesji 1-35 
dojazd do posesji 2-20 
al.Jana Pawła II        

al. Podwale 
 
 

pętla przy 
posesjach 74-80 

 dojazd do posesji 81-99
 
 

4 ul. Palisadowa 116864 D 

al. Podwale ul. Blankowa  dojazd do posesji 21-45 
dojazd do posesji 45-21 

 
 
 



 
 
al. Podwale 
 
 

 
ul. Palisadowa 
 
 

 dojazd do parkingu przy 
posesjach 8-18 dojazd 
do posesji 18-8 dojazd 
do posesji 47-23 dojazd 
do posesji 44-48 
 

5 ul. Blankowa 116863 D 

 
 
 
al. Podwale 

 
 
ul. Blankowa   
na wysokości 
posesji 23 
 

 dojazd do parkingu przy 
posesjach 8-18         
dojazd do posesji 8-18 
dojazd do parkingu przy 
posesjach 1-11 

al. Podwale ( na 
wysokości posesji 
Basztowa 51) 
 

przy  posesji 
Basztowa 80-82  
 

ul. Basztowa        
( II odcinek) 
ul. Hetmańska  

dojazd do posesji 
Basztowa 53 - 59 
 
 

6 ul. Basztowa 116862 D 

przy posesji 
Basztowa 56 przy posesji   

Basztowa 1   

 
al. Podwale 
 

dojazd do posesji 2- 44
 

7 ul. Hetmańska 116861 D al. Podwale  ul. Basztowa 
 dojazd do posesji  8-10 

dojazd do posesji 18-20 
dojazd do posesji 66-68

8 ul.Grodzka 116860 D al. Podwale ul. Kasztelańska 

 dojazd na parking 
dojazd do pawilonu 
handlowego              
dojazd do posesji 1-11 
dojazd do szkoły przy 
posesji 20-22            
dojazd do posesji 15-33 
dojazd do posesji 67-69 

9 ul. Kasztelańska 116859 D al. Podwale ul. Grodzka 
 dojazd do posesji 22-78 

dojazd do posesji 46-72 
dojazd do posesji 84-86 
al.Jana Pawła II 

10 ul. Poselska 116858 D al. Podwale droga wewnętrzna 
al. Jana Pawła II 

 dojazd do parkingu, 
dojazd do posesji 13-23 

11 ul. Husarska 116857 D  al. Podwale droga bez 
przejazdu 

  

P I A S K O W A    G Ó R A 

12 ul. Tysiąclecia 116816 D  ul. Piętnastolecia ul. Główna 

 dojazd przy posesji 77-
79 do działek,        
dojazd do posesji 86-98 
i garaży,                
dojazd do posesji 68-84 
i garaży,                
dojazd do posesji 50-66 
i garaży,                
dojazd do posesji 32-48 
i garaży,                
dojazd do posesji 14-30 
i garaży,  

13 ul. 
Piętnastolecia 116815 D ul. Wyszyńskiego ul. Broniewskiego

ul. Tysiąclecia, 
ul.Mieszka I, 
ul.Mieszka I 

dojazd do posesji 41-61 
dojazd do pawilonu 

14 ul. Główna 116817 D ul. Wrocławska 
 
ul. Broniewskiego
 

ul. Tysiąclecia, 
ul.Rabiegi,  
ul.Rabiegi, 
ul.Duracza, 

 dojazd do garaży,  
wjazd do szkoły,   
dojazd do posesji Kra-
sińskiego 32-40,             
ul. Z.Krasińskiego,  
dojazd do zaplecza 
apteki i pawilonów 

15 ul. Rabiegi 116820 D  ul. Główna ul. Główna 
ul. Przelotowa, 
ul.Norwida, 
ul.Środkowa, 
ul.Przelotowa 

 

16 ul. Przelotowa 116822 D ul. Rabiegi  ul. Rabiegi ul. Środkowa,          
ul. Rabiegi  

ciąg pieszy do                
ul. Głównej 

17 ul. Środkowa 116821 D ul. Rabiegi ul. Przelotowa   

18 ul. Duracza 116824 D ul. Główna ul. Dunikowskiego  ul. Kruczkowskiego, 
dojazd do garaży 

 



 
ul. Kusocińskiego 
 

ul. Broniewskiego
  

 
 

dojazd do zaplecza 
obiektów handlowych 19 ul. Obrońców 

Westerplatte 
116813 D 

ul. Broniewskiego skrzyżowanie przy 
posesji 34-59 

  

20 ul. Boya-
Żeleńskiego 116803 D ul. Sokołowskiego pętla końcowa 

 zjazd przy posesji 28-30 
zjazd przy posesji 53-55

21 ul. 
Makuszyńskiego 116827 D ul. Długa ul. Nałkowskiej 

 dojazd do pawilonu 

22 ul. Nałkowskiej 116825 D ul. Broniewskiego ul. Kusocińskiego
ul. Hirszfelda, 
ul.Makuszyńskiego
ul. Hirszfelda, 

dojazd do przedszkola 
dojazd do posesji 23-29 
dojazd do posesji 30-28 
dojazd do posesji 34-40

23 ul. Hirszfelda 116826 D ul. Nałkowskiej  
koło marketu 

ul. Nałkowskiej 
obok skrzyżowania   
z ul. Broniewskiego 

 dojazd do posesji 13-17 
dojazd do posesji 5-9     
dojazd do posesji  2-10

ul. Wrocławskiej 
 
 

ul. Rabiegi 
 
 

 wjazd do marketu bud. 
wjazd na osiedle dom-
ków jednorodzinnych, 
 

24 ul. Norwida 116818 D  

 
ul. Dunikowskiego

 
ul. Rabiegi 

 dojazd do zespołu 
garaży,  
dojazd do zespołu 
garaży,  

25 ul. 
Dunikowskiego 116819 D ul. Długa ul. Broniewskiego

ul.Norwida , 
ul.Chełmońskiego, 
ul. Duracza  

ul. Malczewskiego,         
dojazd do szkoły,            
ul. Michałowskiego, 
dojazd do budynku 15A, 
dojazd do budynku 13A, 
ul.Wyczółkowskiego,   

26 ul. 
Chełmońskiego 116824 D ul. Długa ul. Dunikowskiego

 ul. Malczewskiego 

27 ul. Mieszka I 116814 D  ul. Broniewskiego ul. Piętnastolecia  dojazd do posesji 24 
skrzyż. przy posesji 26 

28 
ul. Pasteura        
(w zakresie 
działki nr 254/1) 

116806 D ul. Wyszyńskiego ul. Sokołowskiego

 przejazd między pose-
sjami ul. Wyszyńskiego  
44-46,               
przejazd między 
posesjami ul. Pasteura 
22-24 i 40-42, 

29 ul. Teligi 116810 D  ul. Wyszyńskiego bez przejazdu   

30 ul. Judyma 116805 D ul. Sokołowskiego bez przejazdu   
ul. Sokołowskiego
 

bez przejazdu 
 

 dojazd do ogródków 
działkowych   

31 ul. Orłowicza 116801 D ul. Sokołowskiego 
skrzyżowanie przy 
szpitalu i posesji nr 
117 

bez przejazdu   

ul. Wyszyńskiego 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Orłowicza  
(pętla 
autobusowa) 
 
 
 
 
 

ul. Judyma,             
ul. Boya- 
Żeleńskiego,           
ul. Orłowicza przy 
posesji 117,            
ul. Orłowicza,          
ul. Sokołowskiego 
(droga w  osiedlu 
domków),                
ul. Pasteura

wjazd do szpitala,  
wjazd do szkoły, 32 ul. 

Sokołowskiego 
116804 D 

ul. Sokołowskiego 
(przebieg główny) 

 
bez przejazdu 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej Wałbrzycha 

 

         Alicja Rosiak  

 
 


