U C H W A Ł A Nr 210/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 kwietnia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) –
Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zalicza się nowe drogi, które będą przebiegać po działkach o numerach ewidencyjnych:
1) cz. 80/1, cz. 85/4 oraz 81/2, 84/1 i 85/14 obr. 34 – od ul. Polnej w kierunku ul.
Kopernika,
2) cz. 28, cz. 35, cz. 27/2 oraz 27/6 i 39 obr.66 – rejon ul. Skrajnej i ul. Nadwiślańskiej,
3) cz. 17/4, cz. 18/5 oraz 18/1 i 18/2 obr. 88 – okolica ul. Reymonta i ul. Wiązowskiej,
4) cz. 96, cz. 98, 97, cz. 177cz. 146/1, 101, 193, cz. 105/2, cz. 109, cz. 111/5, cz.
111/6, cz. 110, cz. 155, cz. 112, cz. 156, cz. 159, cz. 115, cz. 117, cz. 119, cz. 120,
cz. 129, cz. 131, cz. 133, cz. 134 i cz. 142 – od ul. Lisiej do ul. Ks. Malinowskiego,
do kategorii dróg gminnych, na terenie miasta Józefowa.

§ 2.
Szczegółowa lokalizacja i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczona jest na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z póź. zm./ drogi ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na
określone kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne.
Zaliczenie nowych dróg do kategorii dróg gminnych umożliwi zgodnie z ustawą z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.193 poz. 1193 z późn. zm.) uzyskanie
niezbędnych dokumentów (decyzji lokalizacyjnej wydawanej przez Starostę)
umożliwiających realizację inwestycji.
Zaliczenia do danej kategorii dróg następuje w formie uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Miasto Józefów zasięgnęło opinii zarządu Starostwa Powiatu Otwockiego zgodnie z
art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póź. zm./, który nie zakwestionował propozycji zaliczenia nowych dróg do
kategorii dróg gminnych, co jest jednoznaczne z jej akceptacją.
Zgodnie z tą propozycją, do kategorii dróg gminnych zostały zaliczone nowe drogi
przebiegające po działkach o numerach ewidencyjnych:
1) cz. 80/1, cz. 85/4 oraz 81/2, 84/1 i 85/14 obr. 34 – od ul. Polnej w kierunku ul.
Kopernika,
2) cz. 28, cz. 35, cz. 27/2 oraz 27/6 i 39 obr.66 – rejon ul. Skrajnej i ul.
Nadwiślańskiej,
3) cz. 17/4, 18/5 oraz 18/1 i 18/2 obr. 88 – okolica ul. Reymonta i ul. Wiązowskiej,
4) cz. 96, cz. 98, 97, cz. 177cz. 146/1, 101, 193, cz. 105/2, cz. 109, cz. 111/5, cz.
111/6, cz. 110, cz. 155, cz. 112, cz. 156, cz. 159, cz. 115, cz. 117, cz. 119, cz.
120, cz. 129, cz. 131, cz. 133, cz. 134 i cz. 142 – od ul. Lisiej do ul. Ks.
Malinowskiego,
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.
U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm./, należy również ustalić przebieg istniejących dróg
gminnych, w drodze uchwały rady gminy.

