Projekt
DRUK Nr 411
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 7 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice Rajdową i Piwną, stanowiące drogę publiczną kategorii
powiatowej nr 4117W, usytuowaną na działkach ewidencyjnych:
1) ulica Rajdowa na działkach ew. nr 33/3, 33/4 i 34 w obrębie Jawczyce w miejscowości Jawczyce i nr 13/7,
71/7, 72/6, 73/9, 73/13, 86/3, 88/1, 89/12, 93/5, 113/6, 115/12, 132/10, 132/11, 140/4, 142/2, 143/2, 144/2,
145/2, 166/7, 197/5, 198/5, 198/7, 200/17, 200/21, 201/5, 202/5 i 204/5 w obrębie Konotopa w miejscowości
Konotopa,
2) ulica Piwna na działkach ew. nr 49/13, 95/2, 96/20 i 96/21 w obrębie Jawczyce w miejscowości Jawczyce i nr
213/7 w obrębie Konotopa w miejscowości Konotopa.
§ 2. 1. Ustala się następujący opis lokalizacji (przebiegu) dróg, o których mowa w § 1:
ulica Rajdowa – od drogi powiatowej nr 4118W (ul. Piastowska) do zach. gran. dz. 132/11,
ulica Piwna – od drogi powiatowej nr 4118W (ul. Piastowska) do wsch. gran. dz. 96/20 i od zach. gran. dz. 96/19
do gran. m. st. Warszawy.
2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1, przedstawia mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia....................2021 r.

Przebieg ul. Rajdowej i ul. Piwnej wg lokalizacji określonej w uchwale

Projekt

Uzasadnienie
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi
o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, natomiast ust. 2 stanowi, że zaliczenie do kategorii
dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Art.
10 ust. 3 tej ustawy stanowi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż
do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Uchwała dotyczy ulic Rajdowej i Piwnej, które obecnie stanowią drogę kategorii powiatowej nr 4117W.
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego pismem z dnia 8 maja 2018 r. wystąpił do Starosty Warszawskiego
Zachodniego z propozycją przejęcia przez Gminę Ożarów Mazowiecki drogi powiatowej nr 4117, na które
otrzymał odpowiedź pozytywną Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W § 2 „Porozumienia z dnia
28 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego zadania zarządzania drogą
powiatową nr 4117W (ul. Rajdowa i ul. Piwna) położoną w m. Konotopa i Jawczyce na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki” Gmina Ożarów Mazowiecki i Powiat Warszawski Zachodni zobowiązały się do podjęcia uchwał do
końca III kwartału 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 4117W i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych.
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydał pozytywna opinię dotyczącą projektu uchwały.
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjęła w dniu 25 marca 2021 r. uchwałę Nr XVII/157/2021 r.
w sprawie pozbawienia drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej.
W załączniku przedstawiono na mapce przebieg dróg wg lokalizacji określonej w uchwale.
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