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UCHWAŁA NR LVI/552/14
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 7 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. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej
w Macierzyszu, zlokalizowany na wschód od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, drogą kategorii
powiatowej nr 4137W, do granicy pasa drogowego z drogą krajową S8, usytuowany na działkach
ewidencyjnych nr 1/1, 2/12 i 2/14 w obrębie OD Macierzysz oraz na działkach ewidencyjnych nr 279/8, 279/11
i części działki ewidencyjnej nr 91 w obrębie Macierzysz.
§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1, przedstawia mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Zaliczenie drogi, o której mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych nastąpi z mocą od dnia 1 stycznia
2015 r., pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi powiatowej.
§ 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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Uzasadnienie
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)
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.
Uchwała dotyczy wschodniego odcinka ulicy Sochaczewskiej, od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
do granicy pasa drogowego z drogą krajową S8, która obecnie na całej długości jest drogą kategorii
powiatowej nr 4119W.
W załączniku przedstawiono na mapce przebieg drogi wg lokalizacji określonej w uchwale.
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydał w powyższej sprawie opinię pozytywną.

