w sprawie: pozbawienia

kategorii drogi powiatowej Nr 2406W relacji JanówekAugustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina na odcinku od miejscowości
Janówek do miejscowości Augustówek (skrzyżowanie z drogą powiatową
Nr 2405W) położonej na terenie powiatu nowodworskiego

Na podstawie art.
powiatowym (tekst
art. 10 ust. 1, 2, 3
jednolity Dz. U. z

12 pkt. 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami),

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę o Nr 2406W relacji JanówekAugustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina leżącą na terenie powiatu
nowodworskiego na odcinku od miejscowości Janówek do miejscowości Augustówek
(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2505W) zgodnie z przebiegiem wskazanym na
mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

Moc traci uchwała Nr XXII/128/2008
czerwca 2008 r.

Rady Powiatu Nowodworskiego

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

I(.ar.,ce.\ar·;'~-l X(adc:.:,'·).,!
J. NicScim Z. \VÓH~i:s~.c.

v; Pnltllsku

"7~
Piot/-Z:{[zi~b~ki
.,
prawniK

z dnia 26

w Dzienniku

Przedmiotowa droga znajduje się w całości na terenie gminy Czosnów i z racji swego
przebiegu nie spełnia wymogów określonych dla dróg powiatowych.
Działając na wniosek Wójta Gminy Czosnów w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115 ze zmianami) Zarząd Powiatu zwrócił się do Zarządów sąsiednich powiatów, w
sprawie zasięgnięcia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej w/w drogi.
W przedmiotowej sprawie uzyskano pozytywne opinie:
- Zarządu Powiatu w Pułtusku (uchwała Nr 101/08 z dnia 28 marca 2008 r. )
- Zarządu Powiatu w Płońsku (postanowienie 8/2008 z dnia 19.03.2008 r.)
Pozostałe zarządy nie wypowiedziały się w przedmiotowej sprawie w terminie
określonym ustawą, co zostało potraktowane jako udzielenie opinii pozytywnej.
Pozbawienie kategorii drogi odbywa się w porozumieniu z zarządem województwa i
jest możliwe w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii, co w tym
przypadku w związku z wystąpieniem Wójta gminy Czosnów zostanie spełnione.
Ze względu, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego uzgodnił pozbawienie
przedmiotowego odcinka drogi nr 2406W kategorii drogi powiatowej pismem z dnia
06.06.2008 r. znak U-4/4426/15/08, natomiast uchwałę w powyższej sprawie podjął w
dniu 26 maja 2009 r. należało podjąć niniejszą uchwałę, uchylając równocześnie
uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXII/128/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.
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