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Poz. 3101
UCHWAŁA NR XLVIII/472/14
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), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę Wojska Polskiego stanowiącą odcinek drogi nr 410675W,
zlokalizowany od drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej 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 1 stycznia 2015 r.,
pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg powiatowych.
§ 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

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/472/14
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 20 marca 2014 r.

Kolor czerwony - ul. Wojska Polskiego - do pozbawienia kategorii drogi gminnej

Poz. 3101

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Kolor zielony - ul. Wspólna Droga - do pozostawienia jako droga kategorii gminnej

Poz. 3101

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Poz. 3101

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 pozycji 75 załącznika nr 52 „Gmina Ożarów
Mazowiecki – Wykaz dróg gminnych” znajduje się droga publiczna kategorii gminnej nr
0119075 o przebiegu Macierzysz (dr. woj. 01520) – Jawczyce (dr. kraj. nr 2) – Gołąbki (gr. Warszawy)
i długości 2000 m.
W uchwale Nr 2683/113/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa
Mazowieckiego w poz. 2308 załącznika nr 6 figuruje droga nr 410675W (stary numer drogi 0119075)
o lokalizacji Macierzysz (dr. powiatowa 4120W) – Jawczyce (dr. kraj. nr 2) – Gołąbki (granice Warszawy).
W uchwale Nr XXIII/199/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada
2000 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego,
w załączniku nr 1 w poz. 37 została wyspecyfikowana droga powiatowa nr 4137W mająca przebieg:
Macierzysz-Jawczyce (ul. Wojska Polskiego) i długość 993 m. Droga ta wymieniona była w 2000 r. w poz.
39 załącznika nr 1 do uchwały nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
24 listopada 2000 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
(jako dotychczasowa droga gminna).
W uchwale Nr 205/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa
Mazowieckiego w załączniku figuruje droga nr 4137W (stary numer 119075) o lokalizacji Macierzysz (ul.
Wojska Polskiego).
W ewidencji gruntów ul. Wojska Polskiego leży na 2 działkach o użytku drogowym: nr ew.
173 (władający Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów, Warszawa) i nr ew. 151 (władający Zarząd Dróg
Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim).
Reasumując odcinek drogi kategorii gminnej nr 410675W, zlokalizowany od drogi powiatowej nr 4119W
ul. Sochaczewskiej do drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej, o nazwie „Wojska Polskiego”, od 2000 r. ma
przebieg jako droga powiatowa nr 4137W. Odcinek ten nadal jest zaliczony do dróg gminnych, choć Gmina
Ożarów Mazowiecki nie jest nawet władającym gruntem pod drogą (jest nim Zarząd Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim). Nazwa „Wojska Polskiego” została nadana uchwałą nr 142/92 Rady Miejskiej
w Ożarowie Maz. z dnia 29 września 1992 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Macierzysz: ulica
Sochaczewska, ulica Mazowiecka, ulica Podgrodzie, ulica Wojska Polskiego i ulica Sezamkowa oraz
uchwałą nr 214/94 Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania nazw
ulic we wsi Mory.
Art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260)
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. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do
końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Dla uporządkowania ewidencji dróg – ze względu na zaliczenie części drogi nr 410675W do kategorii
dróg powiatowych – należy ww. odcinek ulicy Wspólna Droga o nazwie „Wojska Polskiego” pozbawić
kategorii drogi gminnej.

