
UCHWAŁA NR LIV/234/14
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 10 ust.1 w zw. Z art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn zm. ), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, uchwala się , co następuje:

§ 1. Pozbawia się - na terenie gminy Kampinos- drogi Nr 0109035 kategorii drogi gminnej w miejscowości 
Budki Żelazowskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pismem z dnia 11.06.2014 r. poinformował
nas o przystąpieniu do aktualizacji przepisów prawa lokalnego przez podjęcie stosownych uchwał w sprawie
niektórych dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a co za tym idzie
aktualizacją stanu prawnego i faktycznego przebiegu dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych. W piśmie tym wykazał konieczność uregulowania istniejącego stanu drogi powiatowej numer
3805W (stary numer 01607) na odcinku położonym we wsi Budki Żelazowskie- odcinek ten stanowił
niegdyś drogę gminną nr 0109035.
Według stanu na dzień 01.01.1999r. w uchwale Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z
dnia 26 maja 1988r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie M. St. Warszawy i województwa
stołecznego warszawskiego do kategorii dróg gminnych, w załączniku Nr 42 droga gminna Nr 0109035 była
wymieniona na pozycji 35.
Rada Gminy Kampinos w dniu 25 listopada 1999r. podjęła uchwałę Nr XI/60/99 w sprawie: opinii wykazu
dr4óg i przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w której w § 2
istnieje zapis o treści: „Droga gminna we wsi Kiersztajnów do wsi Budki Żelazowskie o nr 0109035 będąca
przedłużeniem drogi powiatowej o nr 01607 we wsi Wola Pasikońska do granicy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego powinna być drogą powiatową..”. W zapisie tym jest oczywista pomyłka, ponieważ droga
gminna Nr 0109035 położona była na działkach ewidencyjnych o numerach 59 i 60 w miejscowości Budki
Żelazowskie, a nie we wsi Kiersztajnów. W wykazie, który stanowił Nr 1 do tej uchwały w pkt. 2 „Droga do
przekwalifikowania z gminnej na powiatową” widnieje numer drogi 0109035. Na załączniku mapowym
oznaczony został przebieg przedmiotowej drogi gminnej do przekwalifikowania na drogę powiatową.
Uchwałą Nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie:
przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego droga Nr 0109035 została
wymieniona w wykazie dróg powiatowych na pozycji Nr 38.
Ponadto droga Nr 01607 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986r. w
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim,
jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim była drogą wojewódzką. Droga ta wymieniona była w
wykazie dróg wojewódzkich województwa stołecznego warszawskiego, tabela A „Drogi zamiejskie” i nosiła
nazwę „01607 (Mokas)- granica województwa- Wola Pasikońska. Z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie
art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872) w/w droga numer 01607 stała się drogą
powiatową.
W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 0109035 kategorii drogi gminnej w
miejscowości Budki Żelazowskie uważa się za uzasadnione.
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