U C H W A Ł A Nr 23/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25 stycznia 2007r.
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 ust. 1, 2 i
3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U z 2004r.Nr 204,
poz. 2086 z późn. zm.) –
Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zalicza się drogi: Baśniowa, Fantastyczna, Bukowa, Wańkowicza,
Sezamkowa, położone na terenie miasta Józefowa, do kategorii dróg gminnych
oraz ustala się ich przebieg, zgodnie z mapami stanowiącymi załącznik Nr 1 - 3
do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchwała
podlega
Mazowieckiego.

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 4.
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
2004r. Nr 204, poz. 2086 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. Każda z kategorii dróg publicznych winna
spełniać określone parametry techniczne oraz warunki formalno prawne.
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,
który nie zakwestionował propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
co jest jednoznaczne z jej akceptacją.
Zgodnie z tą propozycją, do dróg gminnych zostały zaliczone następujące ulice:
1) Baśniowa
2) Fantastyczna
3) Bukowa
4) Wańkowicza
5) Sezamkowa
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z póź. zm./, należy również ustalić przebieg
istniejących dróg gminnych, w drodze uchwały rady gminy.
Ustalenie przebiegu i zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg gminnych, ma na
celu regulację całokształtu spraw związanych z nazewnictwem i przebiegiem dróg
gminnych.

