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DRUK Nr 412
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek drogi gminnej nr 411140W ulicy Artura i Franciszka
Radziwiłłów, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 167/9 w obrębie 0011 w miejscowości Ożarów Mazowiecki.
§ 2. Przebieg odcinka drogi, o którym mowa w § 1, określa 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.
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UZASADNIENIE
Art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowi, że organem właściwym do
pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej
kategorii, zaś ust. 2 stanowi, że pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie
do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego
zarządu powiatu.
Art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z
wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Odcinek drogi gminnej nr 411140W ulicy Artura i Franciszka
Radziwiłłów, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 167/9 w obrębie 0011 w miejscowości Ożarów
Mazowiecki, jest końcowym odcinkiem tej drogi, jest bez przejazdu (tzw. ślepy koniec drogi) i będzie
wyłączony z użytkowania jako droga ogólnodostępna. Na działce ew. nr 167/9 w obrębie 0011 będą
realizowane potrzeby Gminy Ożarów Mazowiecki.
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydał w powyższej sprawie opinię pozytywną.
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