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Poz. 3100
UCHWAŁA NR XLVIII/471/14
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 10 w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę Strażacką – drogę wymienioną w uchwale Rady Narodowej
miasta stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie
M.St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg
gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17 z dnia 1988.08.01, poz. 186)
w pozycji 45 załącznika nr 21 „Miasto Ożarów Mazowiecki – Wykaz dróg lokalnych miejskich”,
zlokalizowaną od drogi gminnej nr 410697W ul. Kolejowej do drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej.
§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.
§ 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi gminnej nastąpi z mocą od dnia 1 stycznia
2015 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Blanka Jabłońska
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/471/14
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 20 marca 2014 r.
Przebieg drogi ul. Strażackiej
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Uzasadnienie
W uchwale Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie
zaliczenia dróg publicznych na terenie M.St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do
kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego
Warszawskiego Nr 17 z dnia 1988.08.01, poz. 186) w poz. 45 załącznika nr 21 „Miasto Ożarów
Mazowiecki – Wykaz dróg lokalnych miejskich” znajduje się droga publiczna kategorii gminnej ul.
Strażacka o długości 230 m.
W uchwale Nr 128/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2004 r. w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze województwa
mazowieckiego, z wyłączeniem ulic na terenie m. st. Warszawy, w załączniku w poz. XXXIII „Powiat
warszawski – zachodni” w punkcie 2 „Miasto Ożarów Mazowiecki” pod Lp. 2 znajduje się droga nr
735 o nazwie ul. Strażacka na odcinku Kolejowa – Poznańska (dr. kr. nr 2).
W ewidencji gruntów ul. Strażacka leży na działce o użytku drogowym nr ew. 192 (władający Gmina
Ożarów Mazowiecki - drogi powszechnego korzystania).
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze
zm.) 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.
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydał w powyższej sprawie pozytywną opinię.
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. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do
końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Reasumując od 2004 r. ul. Strażacka jest zaliczona jednocześnie do dróg publicznych kategorii
wojewódzkiej i do dróg publicznych kategorii gminnej. Dla uporządkowania ewidencji dróg – ze względu
na zaliczenie ul. Strażackiej do kategorii dróg wojewódzkich – należy ul. Strażacką pozbawić kategorii
drogi gminnej.

